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АНОТАЦІЯ 

 
Бублик Є.О. Фінансова відкритість та її регулювання в Україні. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (08 – Економічні науки). – 

Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної 

академії наук України». – Державна установа «Інститут економіки та 

прогнозування Національної академії наук України». Київ. 2020 

Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методологічних засад аналізу 

фінансової відкритості в контексті економічного зростання та розвитку 

науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо її державного 

регулювання в Україні.  

У першому розділі дисертаційного дослідження узагальнено теоретичні 

підходи до визначення передумов, наслідків та мотивів формування фінансової 

відкритості національної економіки. Акцентовано, що фінансова відкритість 

може відігравати вагому роль у забезпеченні інтеграційних процесів, 

стимулюванні економічного зростання та реалізації бізнес-інтересів учасників 

ринкових відносин. Обґрунтовано, що дані обставини зумовлюють збереження 

глобального тренду на посилення фінансової відкритості на довгостроковому 

етапі.  

Разом із тим, показано, що формальне зняття нормативних обмежень на рух 

потоків капіталу не призводить до його автоматичного перерозподілу на 

користь економік, що розвиваються. На підставі емпіричних даних доведено, 

що світовий капітал, всупереч нормам дохідності, тяжіє до розвинених 

економік, оскільки параметри фінансової відкритості національної економіки 

визначаються не тільки формальними законодавчими обмеженнями та ставкою 

відсотка, а більш широким переліком формальних та неформальних чинників 

інституційного середовища. 

До таких чинників, окрім законодавчо встановлених нормативних обмежень, 

віднесено: інституційну спроможність держави, конкурентоспроможність 
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національної економіки, відносний рівень розвитку її фінансового сектору, 

супутні трансакційні витрати, підприємницькі ризики, повноту інформації, 

рівень довіри та інші чинники інституційного характеру. На підставі 

систематизації ідентифікованих чинників обґрунтовано теоретико-

методологічні засади дослідження фінансової відкритості як системи 

інституційних відносин, що визначає транскордонний рух фінансового 

капіталу. На відміну від загальноприйнятого підходу, таке визначення 

фінансової відкритості посилює обґрунтування можливостей її регулювання 

оскільки включає не лише нормативні вимоги регуляторів, а й спроможність 

держави щодо їх практичної імплементації, а також інші характеристики 

інституційного середовища, що опосередковують транскордонний рух потоків 

фінансового капіталу. 

Встановлено, що суперечливий вплив нормативних обмежень та 

неформальних інститутів зумовлює можливі розбіжності рівня нормативного 

регулювання та реальних обсягів фінансової відкритості. Саме фактичні обсяги 

реальної фінансової відкритості визначають її вплив на економічні процеси і 

потребують регулювання.  

Для визначення реальних параметрів фінансової відкритості національної 

економіки запропоновано методику обрахунку суми двосторонніх потоків 

прямих, портфельних інвестицій та банківських кредитів, як основних 

інструментів транскордонного руху фінансового капіталу для малих відкритих 

економік. На відміну від методики П. Лейна та Х. Мілеззі-Фіретті, 

запропонований підхід враховує банківські кредити і нівелює зміну вартості 

іноземних активів, яка може відбуватись у результаті їх курсової або вартісної 

переоцінки, створюючи видимість транскордонного руху капіталу.  

У другому розділі дисертаційної роботи розкрито суперечності взаємозв’язку 

фінансової відкритості національної економіки, її макроекономічної динаміки 

та розвитку функціональної спроможності її фінансового сектору. 

На підставі порівняльного аналізу темпів зростання фінансової відкритості, 

характеру транскордонного руху фінансового капіталу між різними групами 
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економік показано обмежений зв'язок фінансової відкритості та перерозподілу 

транскордонних потоків капіталу на користь економік, що розвиваються. 

Експансія іноземного капіталу може відбуватись і за високого рівня обмежень 

при слабкій інституційній спроможності державних регуляторів. Доведено, що 

важливою умовою реалізації потенціалу фінансової відкритості економіки 

виступає інституційна спроможність держави забезпечувати підтримку рівня та 

структурних параметрів реальної фінансової відкритості в інтересах власного 

економічного розвитку. Проведена, на підставі розробленої методики 

компаративного аналізу змін нормативного регулювання та динаміки реальних 

обсягів двосторонніх потоків капіталу, оцінка показників інституційної 

спроможності держав Центрально-Східної Європи говорить про усвідомлення в 

них потреби контролю за рухом транскордонних потоків капіталу та відсутність 

таких ознак в Україні. 

Показано наявність зворотного зв’язку між динамікою транскордонних 

потоків капіталу та макроекономічною динамікою країни-реципієнта. 

Визначено прояви проциклічної природи транскордонного руху приватного 

капіталу, який у загальному випадку не переслідує цілей національного 

розвитку, а відображає наявні та очікувані зміни макроекономічної динаміки та 

відповідних фінансових прибутків. Це обумовлює об’єктивну потребу в 

спеціальних заходах державного регулювання для цілеспрямованого залучення 

іноземних інвестицій у найбільш перспективні напрями технологічного 

розвитку національної економіки.  

Розвинено теоретико-методологічних підхід до аналізу впливу 

транскордонного руху потоків капіталу на розвиток національного фінансового 

сектору. Представлений підхід включає метод оцінки взаємозв’язку потоків 

капіталу з ефективністю фінансового сектору в частині акумуляції тимчасово 

вільних заощаджень, їх алокації в економіці, розвитку конкуренції, хеджування 

фінансових ризиків, нівелювання інформаційної асиметрії. 

На підставі систематизованих ефектів фінансової відкритості в роботі 

визначено перелік індикаторів потенційних каналів впливу іноземних 
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інвестицій на розвиток економіки та її фінансового сектора. До таких 

індикаторів віднесено: баланс приросту внутрішніх інвестицій та заощаджень, 

індекс промислового виробництва, інституційну спроможність фінансового 

сектору в частині акумуляції та алокації фінансових ресурсів, сальдо поточного 

рахунку платіжного балансу та ознаки відсутності кредитного буму і цінових 

дисбалансів на ринку нерухомості. Імплементація запропонованих індикаторів, 

як важливого елементу  комплексної системи оцінки характеру впливу потоків 

капіталу на фінансовий сектор країни розширює методологічну основу для 

побудови і адекватної реалізації політики регулювання фінансової відкритості. 

У третьому розділі на підставі аналізу світової практики та інституційних 

підходів до регулювання транскордонних потоків фінансового капіталу 

підтверджено теоретично обґрунтовані тенденції, особливості та наслідки 

запровадження та регулювання фінансової відкритості в країнах, що 

розвиваються. Після кризи 2008-2009 рр. практика регулювання фінансової 

відкритості в умовах наростаючих торговельних протистоянь та 

неопротекціонізму актуалізувалась та вийшла на новий інституційний рівень. 

Розвинені країни, зокрема США та ЄС, наразі практикують адміністративні 

обмеження, маючи на меті збереження конкурентоспроможних переваг і 

мотивуючи це потребами національної безпеки. Такі обмеження рятують від 

втрати стратегічних переваг, зберігаючи імідж «фінансово відкритих» країн, 

оскільки прямо не фігурують в обмеженнях на операції з капіталом. 

Показано, що перебіг процесу запровадження фінансової відкритості у 

країнах Центрально-Східної Європи був визначений особливостями 

приватизації, економічної трансформації, дією регіонально чинника, 

глобальними трендами руху транскордонних потоків капіталу та 

перспективами входу до об’єднання ЄС. При відносно нижчих рівнях 

нормативних обмежень, порівняно із розвиненими країнами, країни 

Центрально-Східної Європи, в окремі періоди, залучали вагомі обсяги 

іноземних інвестицій.  
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Відзначено поширення рекомендацій щодо здійснення контролю над 

короткостроковими потоками капіталу і на рівні міжнародних інституцій 

(МВФ, СБ, ЮНКТАД). Водночас більшість рекомендацій для країн, що 

розвиваються зводиться до встановлення адаптивних обмежень типу «ворота» 

при наочному прояві чинників системного ризику. Всупереч поширеній 

парадигмі неефективності та збитковості обмежень на рух ТПК, на підставі 

аналізу актуальної практики економік, що розвиваються показано, що 

максимізація продуктивних ефектів фінансової відкритості та мінімізація 

пов’язаних з нею ризиків можливі при комплексному застосуванні 

регуляторних заходів.  

У четвертому розділі проаналізовано характер та прояви формування 

фінансової відкритості України. Показано, що попри численні спроби 

стимулювання припливу іноземних інвестицій заходами фінансової 

лібералізації та податкового стимулювання, рівень нормативних обмежень на 

рух потоків капіталу в Україні лишався високим відносно інших транзитивних 

економік. Разом з тим, попри численні нормативні обмеження, слабка 

інституційна спроможність регуляторів України зумовила той факт, що реальна 

фінансова відкритість України, в окремі періоди, сягала середнього рівня по 

регіону Центрально-Східної Європи.  

Показано, що при обмежених заходах фінансової лібералізації, стабілізація 

фінансового сектору України, пожвавлення економічної активності у середині 

2000-х рр. привернули великі обсяги іноземного капіталу. У період 2004-2008 

рр. в Україну надійшло 31,8 млрд дол. США у формі банківських запозичень, 

36,0 млрд дол. США у формі прямих іноземних інвестицій та 7,4 млрд дол 

США портфельних інвестицій. Проте такі обсяги інвестицій обмежено 

профінансували нагромадження основного капіталу. Частка банківських позик 

у джерелах капітальних інвестицій зросла з 8 лише до 17%, а кошти іноземних 

інвесторів навіть знизились з 6 до 4%.  

Виявлено, що при обмежених продуктивних ефектах фінансової 

відкритості в Україні, в умовах відсутності політики контролю, повною мірою 
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проявились негативні закономірності алокації транскордонних потоків 

капіталу. Відтак, іноземні інвестиції та внутрішні заощадження інтенсивно 

витрачались на фінансування споживчого попиту, що зумовило порушення 

макроекономічних балансів, у т.ч. зовнішньої торгівлі. Тим самим приплив 

капіталу значною мірою фінансував дефіцит поточного рахунку платіжного 

балансу. Ідентифіковані параметри ефективності фінансового сектору України 

у акумуляції тимчасово вільних заощаджень, їх алокації в економіці, 

вирівнюванні інформаційної симетрії, розвитку інструментарію хеджування 

ризиків свідчать, що приплив іноземного капіталу забезпечив швидше кількісне 

поглиблення фінансового сектору, ніж якісний розвиток його функціональної 

спроможності. 

У п’ятому розділі дисертаційної роботи представлено авторське бачення 

концептуальних засад регулювання фінансової відкритості, яке, на відміну від 

домінуючих підходів, не зводиться до принципу поетапної фінансової 

лібералізації, а передбачає випереджаюче застосування комплексу 

регуляторних інструментів для зміни рівня фінансової відкритості відповідно 

до цілей і завдань макропруденційної, структурної, інвестиційної та 

промислової політик, нівелювання системних ризиків та максимізації 

продуктивних ефектів від транскордонного руху фінансового капіталу. 

Об’єктом такого регулювання повинні виступати інституційні відносини, що 

визначають свободу транскордонного руху фінансового капіталу у всіх 

можливих своїх проявах: нормативно-правове регулювання, інституційна 

спроможність держави, параметри інституційного середовища фінансового 

сектору (конкуренція, інформаційне забезпечення, практичне втілення захисту 

прав та інтересів). 

В інтересах підвищення транспарентності регулювання політика контролю 

фінансової відкритості повинна спиратись на систему офіційно затверджених 

індикаторів, що дозволяють визначати потенціал та ризики впливу 

транскордонних потоків капіталу на розвиток національної економіки та її 

фінансового сектору. У якості індикаторів, що визначатимуть доцільність 
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поглиблення або обмеження стану фінансової відкритості представлено такі 

показники, як ефективність акумуляції та алокації фінансових ресурсів, 

динаміка національних кредитів, інвестицій та заощаджень, темпи приросту 

промислового виробництва, сальдо поточного рахунку платіжного балансу, а 

також цінові диспаритети на ринку нерухомості. 

Відзначено, що для нівелювання можливого інверсійного впливу 

монетарної політики на рух потоків капіталу, регулювання в умовах фінансової 

відкритості повинно включати комплекс заходів, узгоджених в рамках 

макропруденційної політики. Визначено напрями посилення продуктивних 

ефектів фінансової відкритості в малих відкритих сировинних економіках за 

допомогою інтенсифікації руху продуктивного капіталу шляхом налагодження 

взаємодії міжнародних та національних фінансових інститутів розвитку, як 

базису інвестиційної підтримки економічного зростання в умовах 

нерозвиненого фінансового ринку, високих підприємницьких ризиків, низького 

рівня довіри та інформаційної асиметрії. 

Ключові слова: фінансова відкритість, фінансовий сектор, транскордонні 

потоки капіталу, іноземні інвестиції, макропруденційна політика, інституційна 

спроможність державного регулювання. 
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Bublyk Ye.O. Financial openness and its regulation in Ukraine. – Qualifying 

scientific work as the manuscript. 
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Economics and Forecasting of NAS of Ukraine". –  State Organization "Institute of 

Economics and Forecasting of NAS of Ukraine", Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the development of the theoretical and 

methodological foundations of the analysis of financial openness in its interaction 

with economic growth and determination the features of its state regulation in 

Ukraine. Based on the institutional approach, has been presented a theoretical and 
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methodological rationale for the study of financial openness as a system of 

institutional relations that determines the cross-border movement of financial capital 

in the national economy. 

The first chapter of the dissertation research summarizes the theoretical 

approaches to determining the preconditions, consequences and motives for the 

formation of financial openness of the national economy. It is emphasized that 

financial openness can play an important role in ensuring integration processes, 

stimulation of the economic growth and accomplishing the business interests of 

market participants. It is substantiated that these circumstances determine the 

preservation of the global trend of increasing financial openness in the long run. 

At the same time, it is shown that the formal removal of regulatory restrictions on 

the movement of capital flows does not lead by itself to its redistribution in favor of 

developing economies. Based on empirical data, it is proved that world capital, 

contrary to the norms of profitability, tends to developed economies, as the 

parameters of financial openness of the national economy are determined not only by 

formal legal restrictions and interest rates, but by a wider range of formal and 

informal factors. 

Such factors, in addition to statutory regulatory restrictions, include: the 

institutional capacity of the state, the competitiveness of the national economy, the 

relative level of development of its financial sector, associated transaction costs, 

business risks, completeness of information, level of trust and other institutional 

factors. Based on the systematization of the identified factors, the theoretical and 

methodological principles of the study of financial openness as a system of 

institutional relations that determines the cross-border movement of financial capital 

are substantiated. In contrast to the generally accepted approach, this definition of 

financial openness strengthens the rationale for its regulation as it includes not only 

regulatory requirements but also the state's ability to implement them, as well as other 

characteristics of the institutional environment that mediate cross-border financial 

capital flows. 
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It is established that the contradictory influence of regulatory restrictions and 

informal institutions causes possible discrepancies between the level of regulatory 

regulation and the actual volume of financial openness. It is the actual amount of real 

financial openness that determines its impact on economic processes and needs to be 

regulated. 

To determine the real parameters of financial openness of the national economy, a 

method of calculating the amount of bilateral flows of direct, portfolio investment 

and bank loans, as the main tools for cross-border movement of financial capital for 

small open economies. In contrast to the method of P. Lane and H. Mileszi-Firetti , 

the proposed approach takes into account inyernational bank loans and eliminates the 

change in the value of foreign assets, which may occur as a result of their exchange 

rate or revaluation, creating the appearance of cross-border capital movements. 

The second section of the dissertation reveals the contradictions between the 

relationship of financial openness of the national economy, its macroeconomic 

dynamics and the development of the functional capacity of its financial sector. 

Based on a comparative analysis of the growth rate of financial openness, the 

nature of cross-border movement of financial capital between different groups of 

economies, the limited relationship of financial openness and redistribution of cross-

border capital flows in favor of developing economies is shown. Expansion of foreign 

capital can occur even with a high level of constraints with weak institutional 

capacity of state regulators. It is proved that an important condition for realizing the 

potential of financial openness of the economy is the institutional capacity of the state 

to ensure the support of the level and structural parameters of real financial openness 

in the interests of its own economic development. Based on the developed 

methodology of comparative analysis of regulatory changes and the dynamics of real 

volumes of bilateral capital flows, the assessment of indicators of institutional 

capacity of Central and Eastern European countries shows that they are aware of the 

need to control the movement of cross-border capital flows in Ukraine.  

The presence of feedback between the dynamics of cross-border capital flows 

and the macroeconomic dynamics of the recipient country is shown. Manifestations 
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of the pro-cyclical nature of cross-border movement of private capital, which in the 

general case does not pursue the goals of national development, but reflects the 

current and expected changes in macroeconomic dynamics and the corresponding 

financial returns. This determines the objective need for special measures of state 

regulation for the purposeful attraction of foreign investment in the most promising 

areas of technological development of the national economy. 

A theoretical and methodological approach to the analysis of the impact of 

cross-border capital flows on the development of the national financial sector has 

been developed. The presented approach includes a method of assessing the 

relationship of capital flows with the efficiency of the financial sector in terms of 

accumulation of temporarily free savings, their allocation in the economy, 

competition, hedging of financial risks, leveling information asymmetry. 

Based on the systematized effects of financial openness, the list of indicators of 

potential channels of foreign investment influence on the development of the 

economy and its financial sector is determined. Such indicators include: balance of 

growth of domestic investment and savings, industrial production index, institutional 

capacity of the financial sector in terms of accumulation and allocation of financial 

resources, current account balance and signs of lack of credit boom and price 

imbalances in the real estate market. The implementation of the proposed indicators 

as an important element of a comprehensive system for assessing the impact of 

capital flows on the country's financial sector expands the methodological basis for 

the construction and adequate implementation of policies to regulate financial 

openness. 

In the third section, based on the analysis of world practice and institutional 

approaches to the regulation of cross-border flows of financial capital, the 

theoretically substantiated trends, features and consequences of the introduction and 

regulation of financial openness in developing countries are confirmed. After the 

crisis of 2008-2009, the practice of regulating financial openness in the context of 

growing trade confrontation and neo-protectionism became relevant and reached a 

new institutional level. Developed countries, in particular the United States and the 
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European Union, are currently imposing administrative restrictions in order to 

maintain competitive advantages and motivate them by national security needs. Such 

restrictions save from the loss of strategic advantages, preserving the image of 

"financially open" countries, as they do not directly appear in the restrictions on 

capital transactions. 

It is shown that the process of financial openness in Central and Eastern Europe 

was determined by the peculiarities of privatization, economic transformation, 

regional factors, global trends in cross-border capital flows and the prospects of 

joining the EU. With relatively lower levels of regulatory restrictions, compared with 

developed countries, for Raina Central and Eastern Europe , in some periods, 

attracted significant amounts of foreign investment.  

The dissemination of recommendations on the control of short-term capital flows 

at the level of international institutions (IMF, WB, UNCTAD) was noted. At the 

same time, most recommendations for developing countries are limited to the 

establishment of adaptive restrictions such as "gates" with a clear manifestation of 

systemic risk factors. Contrary to the common paradigm of inefficiency and 

unprofitability of restrictions on the movement of TPK, based on the analysis of 

current practice of developing economies, it is shown that maximizing the productive 

effects of financial openness and minimizing the risks associated with integrated 

regulatory measures. 

The fourth section analyzes the nature and manifestations of the formation of 

financial openness of Ukraine. It is shown that despite numerous attempts to 

stimulate the inflow of foreign investment through financial liberalization and tax 

incentives, the level of regulatory restrictions on capital flows in Ukraine remained 

high relative to other transition economies. At the same time, despite numerous 

regulatory restrictions, the weak institutional capacity of Ukraine's regulators led to 

the fact that Ukraine's real financial openness, in some periods, reached the average 

level in the region of Central and Eastern Europe. 

It is shown that with limited measures of financial liberalization, stabilization of 

the financial sector of Ukraine, revival of economic activity in the mid-2000s 
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attracted large amounts of foreign capital. In the period 2004-2008, Ukraine received 

31.8 billion USD in the form of bank loans, 36.0 billion USD in form of foreign 

direct investment and 7.4 billion USD in portfolio investment. However, such 

investments has not large inmpact on the gross fixed capital formation. The share of 

bank loans in sources of capital investment increased from 8 to only 17%, and the 

funds of foreign investors even decreased from 6 to 4%.  

It was revealed that with limited productive effects of financial openness in 

Ukraine, in the absence of control policy, the negative patterns of allocation of cross-

border capital flows were fully manifested. Therefore, foreign investment and 

domestic savings were intensively spent on financing consumer demand, which led to 

a violation of macroeconomic balances, including foreign trade. Thus, the inflow of 

capital largely financed the current account deficit. The identified parameters of 

efficiency of the financial sector of Ukraine in the accumulation of temporarily free 

savings, their allocation in the economy, equalization of information symmetry, 

development of risk hedging tools show that the inflow of foreign capital provided 

faster quantitative deepening of the financial sector than qualitative development of 

its functionality. 

The fifth section of the dissertation presents the author's vision of the conceptual 

foundations of financial openness regulation , which, in contrast to the dominant 

approaches, is not reduced to the principle of gradual financial liberalization, but 

provides advanced application of regulatory tools to change the level of financial 

openness. , structural, investment and industrial policies, leveling systemic risks and 

maximizing the productive effects of cross-border movement of financial capital. The 

object of such regulation should be institutional relations that determine the freedom 

of cross-border movement of financial capital in all its possible manifestations: legal 

regulation, institutional capacity of the state, the parameters of the institutional 

environment of the financial sector (competition, information, practical 

implementation of rights and interests) . 

In order to increase the transparency of regulation, the policy of financial 

openness control should be based on a system of officially approved indicators that 
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allow to determine the potential and risks of the impact of cross-border capital flows on 

the development of the national economy and its financial sector. Indicators such as the 

efficiency of accumulation and allocation of financial resources, the dynamics of 

national loans, investments and savings, the growth rate of industrial production, the 

current account balance, and price disparities in the market are presented as indicators 

that will determine the feasibility of deepening or limiting the state of financial 

openness. real estate. 

It is noted that in order to level the possible inversion of the monetary policy on 

the movement of capital flows, regulation in the conditions of financial openness 

should include a set of measures agreed within the framework of macroprudential 

policy. The directions of strengthening the productive effects of financial openness in 

small open commodity economies by intensifying the movement of productive capital 

by establishing cooperation between international and national financial development 

institutions as a basis for investment support of economic growth in an 

underdeveloped financial market, high business risks, low confidence and 

information . 

Key words : financial openness, financial sector, cross-border capital flows, foreign 

direct investments, macroprudential policy, institutional capacity of state regulation . 
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ВСТУП 

Зміни у трендах фінансової дерегуляції, що проявились після 2008 р., 

загострили наукову дискусію відносно проблематики фінансової відкритості 

національної економіки як чинника її економічного зростання та вразливості. 

Невирішена суперечність, яку формують, з одного боку, потреба у фінансових 

ресурсах і прагнення суб’єктів господарювання до економічної свободи, а з 

іншого – зростання системного ризику від неконтрольованих сплесків та втеч 

транскордонних потоків фінансового капіталу, ускладнює розвиток малих 

відкритих економік, до групи яких належить і Україна. Одним із можливих 

шляхів розв’язання цієї суперечності є пошук та обґрунтування можливостей 

регулювання фінансової відкритості національної економіки відповідно до 

актуальних потреб економічного зростання.  

Актуальність теми. Тенденцію до зростання фінансової відкритості 

національних економік формує низка системних чинників інституційного 

характеру, що зумовлюють невідворотність подальшого підвищення глобальної 

фінансової відкритості. Проте, характерний приклад реалізації політики 

фінансової лібералізації в умовах економічної транзиції постсоціалістичних 

країн не містить переконливих емпіричних доказів доцільності повної 

фінансової відкритості, а наочна трансмісія екзогенних шоків під час 

глобальної фінансової кризи актуалізувала аргументи про необхідність 

контролю над транскордонним рухом фінансового капіталу.  

Разом із тим існуючі на нинішньому етапі теоретичні висновки та 

практичні рекомендації щодо застосування раціональних заходів контролю над 

транскордонними потоками капіталу, потенціал волатильності яких продовжує 

зростати, мають переважно фрагментарний та ситуативний характер і 

консервують поширене на докризовому етапі уявлення про переважну 

корисність фінансової відкритості як однієї з цілей економічної політики. 

У цьому сенсі характерним, наприклад, є той факт, що Україна, маючи 

зіставний із Китаєм рівень нормативних обмежень на транскордонний рух 
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фінансового капіталу, потерпає від нестачі інвестицій та змушена платити за їх 

надходження зависокі відсотки. Водночас Китай стикається з потужним 

припливом іноземного капіталу та обмеженнями на експорт власних інвестицій 

в ЄС та США, які формально є повністю відкритими. Така ситуація є наочним 

проявом однієї із численних суперечностей теорії фінансової відкритості та 

наявної практики її впровадження. 

Наявні суперечності процесу фінансової лібералізації, сучасна криза 

неоліберальної парадигми, перманентні втрати малих відкритих економік від 

впливу негативних зовнішніх шоків актуалізують потребу в розробленні 

проблематики фінансової відкритості з відходом від постулату її переважної 

корисності. Обмежені позитивні результати від безконтрольної фінансової 

відкритості для малих сировинних економік спонукають до проведення 

додаткового аналізу можливостей та перспектив її регулювання відповідно до 

наявних параметрів макроекономічної динаміки та розвитку 

інституціонального середовища фінансового сектора національної економіки. 

При цьому формування науково обґрунтованої та послідовної політики 

регулювання фінансової відкритості покликане забезпечити не тільки 

підтримку структурного розвитку національної економіки, а й формування 

чітких та прозорих «правил гри» для транскордонних інвесторів. 

Проблематиці фінансової відкритості присвячено величезний пласт 

наукових досліджень. Основні положення, що посприяли формуванню поглядів 

на переваги вільного руху капіталу, обґрунтовані в дослідженнях Р. Мандела,       

Ф. Махлупа, Дж. Мілля, Р. Нурксе, Б. Оліна, Р. Солоу, М. Фельдштайна,                           

М. Фрідмана, Е. Хекшера, К. Хоріокі. На етапі розгортання процесу фінансової 

глобалізації погляди науковців розходились від затвердження безумовних 

переваг фінансової відкритості для економічного розвитку (Дж. Вільямсон,            

С. Едвардс, Д. Куінн,  Р. Левайн, М. Обстфельд, Дж. Сакс, Дж. Сорос, С. Фішер 

та ін.), до критики такої парадигми (П. Гуріншас, О. Джінн, П. Кругман,                 

Д. Родрік, Дж. Стігліц, Дж. Тобін та ін.). Якщо перші підтримали становлення 
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парадигми корисності фінансової лібералізації, то інші відстоювали позицію 

щодо обмеженого позитивного та значного негативного впливу нерегульованих 

потоків капіталу.  

Дискусію стосовно визначення прерогативи внутрішніх або зовнішніх 

чинників руху капіталу розвинули І. Бек, Ф. Варнок, А. Гош, Дж. Кальво,                    

Дж. Острі, Л. Сарно, М. Тейлор, Е. Фернандез-Аріаз, К. Форбс, М. Фретчер,          

С. Ханнан. Суттєвим чином поглибили проблематику в напрямі емпіричного 

дослідження економічного впливу фінансової відкритості також  Б. Айхенгрін, 

Ш. Вей, Х. Іто, Б. Коен, М. Коуз, Д. Куінн, Р. Кьопке, П. Лейн, Р. Лукас,                 

Дж. Мілессі-Феретті, І. Прасад, К. Рейнхард, К. Рогофф, М. Чінн, М. Тойода,                

А. Фернандез, М. Шиндлер та ін. 

В Україні проблеми фінансової дерегуляції і супутніх процесів припливу 

та втечі капіталу під впливом трансформаційних процесів у малих відкритих 

економіках  розглядали Г. Аніловська, Я. Белінська, О. Білорус,  В. Геєць,               

А. Гриценко, А. Даниленко, В. Зимовець, Ю. Кіндзерський, В. Козюк,                 

В. Колосова, С. Кораблін, В. Корнєєв, І. Краснова, С. Міщенко, О. Момот,              

С. Науменкова, В. Сіденко, О. Сніжко, О. Шаров, Н. Шелудько, О. Яременко.  

Велику увагу приділено і дослідженню особливостей проведення 

монетарної політики, розвитку національних фінансових ринків в умовах 

підвищення рівня фінансової відкритості та європейської інтеграції, зокрема в 

роботах С. Аржевітіна, О. Барановського, О. Береславської, Г. Карчевої,                 

М. Корнєєва, О. Дзюблюка, В. Колосової, О. Мозгового, В. Міщенка,                         

Т. Савченка, В. Сержанова, В. Юрчишина. 

Разом із тим загострення суперечностей між мотивами формування та 

наслідками фінансової відкритості зумовлює потребу поглибити теоретико-

методологічні засади аналізу цього феномена у напрямі ідентифікації 

інституційних чинників їх руху, оцінки взаємозв’язків з макроекономічною 

динамікою та розвитком фінансових інститутів, а також розвитку науково-

методичних підходів та рекомендацій щодо практичної імплементації 
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державного регулювання фінансової відкритості національної економіки для 

обмеження супутніх негативних наслідків та максимізації продуктивних 

ефектів в інтересах сталого розвитку. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи 

відділу грошово-кредитних відносин ДУ «Інститут економіки та прогнозування 

НАНУ» у межах науково-дослідних тем: «Монетарний механізм розвитку 

економіки України в умовах глобальної фінансової нестабільності» (№ ДР 

0113U000499), особистий внесок автора – виокремлено сукупність факторів, 

спричинених впливом зовнішніх чинників, зокрема іноземним банківським 

капіталом і внутрішніми структурними дисбалансами фінансового сектора 

національної економіки, що обмежують ефективність функціонування та 

перешкоджають розвитку грошово-кредитного ринку України; «Інституційні 

детермінанти модернізації фінансового сектора економіки України» (№ ДР 

0116U000070), особистий внесок автора – узагальнено сучасні тенденції 

розвитку кредитних відносин із виокремленням таких, що відображають зміни 

їх інституційної структури, зокрема: глобалізацію фінансових ринків і 

подальше підвищення мобільності фінансового капіталу, зростання ролі 

інституційних чинників структурно-функціонального розвитку, а також 

посилення регуляторної та наглядової діяльності держави; «Індустрія 

фінансових послуг в умовах «нової реальності» (№ ДР 0118U003065), 

особистий внесок автора – поглиблено обґрунтування характерних 

особливостей формування фінансової відкритості національних економік, ролі 

інституційної спроможності державного регулювання у підвищенні 

продуктивності припливу та обмеженні перманентного відпливу національного 

капіталу, зумовленого слабким розвитком інституціонального середовища 

фінансового сектора.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

поглиблення теоретико-методологічних засад аналізу фінансової відкритості в 
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контексті економічного зростання та розвиток науково-методичних підходів і 

практичних рекомендацій щодо її державного регулювання в Україні.  

Для досягнення мети дослідження поставлено та вирішено такі завдання: 

– розвинути теоретико-методологічні підходи до визначення та аналізу 

фінансової відкритості національної економіки крізь призму інституційних 

відносин; 

– виявити характер формування та прояву фінансової відкритості у 

взаємозв’язку з економічним зростанням; 

– обґрунтувати актуальність заходів контролю над рухом транскордонних 

потоків капіталу в умовах глобальної фінансової нестабільності; 

– розробити методологічний підхід до оцінки інституційної спроможності 

державного регулювання транскордонного руху фінансового капіталу; 

– узагальнити наявні теоретичні підходи та практику регулювання 

транскордонних потоків капіталу; 

– здійснити порівняльний аналіз рівнів фінансової відкритості в Україні та 

країнах Центрально-Східної Європи; 

– ідентифікувати особливості впливу фінансової відкритості на економічне 

зростання України та структурно-функціональні параметри її фінансового 

сектора; 

– визначити чинники системного ризику, пов’язані з підвищенням 

фінансової відкритості національної економіки України; 

– концептуалізувати основні елементи державного регулювання фінансової 

відкритості в Україні; 

– формалізувати систему індикаторів оцінки потенційного впливу 

транскордонних потоків капіталу на розвиток національної економіки як 

складової державного регулювання фінансової відкритості; 
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– визначити потенціал та обмеження монетарного регулювання у частині 

контролю над рухом транскордонних потоків капіталу та окреслити його 

ключовий інструментарій; 

– обґрунтувати напрями посилення продуктивного впливу фінансової 

відкритості на розвиток національної економіки України; 

Об’єктом дослідження є система економічних відносин щодо формування 

фінансової відкритості та її взаємозв’язку з розвитком національної економіки. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади визначення 

сутності, закономірностей реалізації та практичних аспектів регулювання 

фінансової відкритості національної економіки. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становили: 

методи абстракції, індукції-дедукції, аналізу та синтезу, а також історико-

логічний метод (при узагальненні теоретико-методологічних підходів та 

розкриття змісту феномену фінансової відкритості, його взаємозв’язків із 

вільним рухом капіталу та економічним розвитком); діалектичний метод для 

обґрунтування та прогнозування мінливості стану і проявів фінансової 

відкритості; інституціональний підхід (формалізація обмежень, що визначають 

свободу транскордонних потоків капіталу); адаптований метод Лейна і Мілеззі-

Фіретті та метод порівняльного інституціонального аналізу (визначення 

кількісних параметрів фінансової відкритості та інституційної спроможності її 

державного регулювання); системно-функціональний та економіко-

статистичний аналіз, метод математичного моделювання (формалізація 

напрямів впливу потоків капіталу на економічний розвиток та розвиток 

фінансового сектора, детермінація макропруденційних індикаторів 

взаємозв’язку фінансової відкритості, макроекономічної динаміки та зміни 

параметрів розвитку фінансового сектора); аналогії, екстраполяції 

(узагальнення світового досвіду та розроблення рекомендацій щодо 

формування вітчизняного інструментарію); системно-структурний 
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(концептуалізація перспективного механізму та заходів політики регулювання 

фінансової відкритості). 

Інформаційна база дослідження сформована на основі статистичних даних 

з офіційних баз даних центробанків різних країн, урядових організацій та 

міжнародних фінансових організацій, статей вітчизняних та зарубіжних 

науковців, матеріалів конференцій, методологічних матеріалів та програмних 

документів Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Банку 

міжнародних розрахунків, Конференції ООН з торгівлі та розвитку, Організації 

економічного співробітництва та розвитку, Національного банку України, 

Кабінету Міністрів України, Державної служби статистики України, а також 

національного та європейського законодавства. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні 

теоретико-методологічних засад аналізу фінансової відкритості в контексті 

економічного зростання та розвитку науково-методичних підходів і практичних 

рекомендацій щодо її державного регулювання в Україні і включає: 

вперше: 

- обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження фінансової 

відкритості як системи інституційних відносин, що визначає транскордонний 

рух фінансового капіталу та, на відміну від загальноприйнятого підходу, 

включає не лише нормативні вимоги щодо його регулювання, а й спроможність 

держави щодо їх практичної імплементації, а також інші характеристики 

інституційного середовища, що опосередковують поведінку ринкових 

суб’єктів;  

- обґрунтовано методологічний підхід до оцінки відносної інституційної 

спроможності держави в частині регулювання фінансової відкритості, який 

базується на співставленні рівня нормативно-правових обмежень на 

транскордонний рух фінансового капіталу та унормованих показників їх 

практичної імплементації в окремій національній економіці та групі країн 
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порівняння, що дозволяє аналізувати дієвість впроваджених обмежень на рух 

потоків капіталу, послідовність та наполегливість держави у їх дотриманні; 

- формалізовано систему макропруденційних індикаторів оцінки 

потенційного впливу транскордонних потоків капіталу на розвиток 

національної економіки та її фінансового сектора на основі використання таких 

показників як ефективність акумуляції та алокації фінансових ресурсів, 

динаміка національних інвестицій і заощаджень, кредитів, темпи приросту 

промислового виробництва, сальдо поточного рахунку платіжного балансу, а 

також цінові диспаритети на ринку нерухомості; 

удосконалено:  

- методичний підхід до оцінки фактичного рівня фінансової відкритості 

національної економіки, що передбачає розрахунок кумулятивних двосторонніх 

потоків прямих і портфельних інвестицій та банківських кредитів. На відміну 

від взятого за основу підходу П. Лейн та Х. Мілеззі-Фіретті, запропонований 

підхід враховує рух банківських кредитів та інших позик і нівелює зміну 

вартості іноземних активів, яка може відбуватись у результаті їх курсової 

переоцінки, створюючи видимість транскордонного руху капіталу;  

- методичний підхід до системно-функціонального аналізу впливу 

фінансової відкритості на розвиток національного фінансового сектора, шляхом 

доповнення його оцінкою взаємозв’язку потоків капіталу та характеристик 

акумуляції тимчасово вільних заощаджень, алокації фінансових ресурсів, 

хеджування фінансових ризиків, нівелювання інформаційної асиметрії, на 

підставі чого визначено особливості впливу іноземного капіталу на 

функціональний розвиток фінансового сектора України; 

- формалізацію взаємозв’язку динаміки національних інвестицій і 

заощаджень в Україні з транскордонним рухом фінансового капіталу за 

допомогою кореляційного аналізу, на підставі чого доведено, що його 

надходження можуть формувати модель зовнішньої залежності за якої приріст 

інвестицій відбувається на тлі скорочення норми заощаджень, посилюючи 
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екзогенну залежність національної економіки та деформуючи функціональну 

структуру її фінансового сектора; 

дістало подальший розвиток: 

- концептуалізація засад регулювання фінансової відкритості, яка, на 

відміну від домінуючих підходів, не зводиться до принципу поетапної 

фінансової лібералізації, а передбачає випереджаюче застосування комплексу 

регуляторних інструментів для зміни рівня фінансової відкритості відповідно 

до цілей і завдань макропруденційної, структурної, інвестиційної та 

промислової політик, нівелювання чинників системного ризику та максимізації 

продуктивних ефектів від транскордонного руху фінансового капіталу; 

- визначення проциклічної природи транскордонного руху приватного 

капіталу, який у загальному випадку не переслідує цілей національного 

розвитку, а відображає наявні та очікувані зміни макроекономічної динаміки, 

що посилило обґрунтування потреби у спеціальних заходах державного 

регулювання для цілеспрямованого залучення іноземних інвестицій у найбільш 

перспективні напрями технологічного розвитку національної економіки; 

- визначення закономірностей формування ризиків надмірної фінансової 

відкритості економік із недостатньо розвиненими фінансовими ринками через 

негативний вплив нерегульованих транскордонних потоків капіталу на рівень 

залежності таких економік від зовнішнього фінансування та кон’юнктури 

світових ринків, деформацію структурно-функціональних характеристик 

фінансового сектора, формування дисбалансів між національними інвестиціями 

та заощадженнями, штучного зростання цін на фінансові активи та поглиблення 

диспропорцій платіжного балансу; 

- методичний підхід до визначення ключових причин, етапів та проявів 

підвищення фінансової відкритості, поглиблений у частині ідентифікації ролі 

процесів приватизації, інтеграції, проциклічної синхронності транскордонного 

руху капіталу, інтернаціоналізації банківських ринків та обмеження 

монетарного суверенітету на прикладі економік Центрально-Східної Європи; 
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- обґрунтування напрямів посилення продуктивних ефектів фінансової 

відкритості в малих відкритих сировинних економіках у частині інтенсифікації 

руху продуктивного капіталу шляхом налагодження взаємодії міжнародних та 

національних фінансових інститутів розвитку, як базису інвестиційної 

підтримки економічного зростання в умовах нерозвиненого фінансового ринку, 

високих підприємницьких ризиків, низького рівня довіри та інформаційної 

асиметрії. 

Практичне значення одержаних результатів полягає розробленні 

рекомендацій та пропозицій для органів державної влади у напрямі формування 

політики державного регулювання фінансової відкритості в Україні. Окремі 

найвагоміші результати дослідження використані у 15 науково-аналітичних 

матеріалах ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України (Довідка 

про впровадження № 135-16/727 від 10.12.2020 р.), направлених до органів 

державної влади та провідних державних інституцій.  

Зокрема, Радою національної безпеки і оборони України використано 

розробки автора, які стосуються оцінки структурних параметрів іноземного 

капіталу на банківському ринку України (лист № 6/9-714-6-2 від 04.05.2011 р.) 

та визначення інституційних прогалин у практиці податкового регулювання 

банківської діяльності у країнах ЄС та в Україні (лист № 6/10-974-6-2 від 

16.06.2011 р.). Розробки автора із узагальнення світових регуляторних практик 

у сфері підтримки та обмеження розвитку іпотечних ринків (лист № 04-37/219 

від 12.11.2012 р.), а також оцінки строково-структурних параметрів ресурсного 

забезпечення функціонування банківської системи України (лист № 288/81 від 

27.11.2015 р.) використано Комітетом Верховної Ради України з питань 

фінансів і банківської діяльності.  

Авторські висновки та пропозиції щодо напрямів розвитку іпотечних 

цінних паперів в Україні (лист № 05/19556 від 26.09.2013 р.), а також 

зауваження та пропозиції щодо актуалізації викликів та ризиків, що визначають 

подальший розвиток фінансового ринку у рамках розроблення Проекту 
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Комплексної програми розвитку фінансового ринку України на 2015–2020 роки 

(лист № 08/01/2689/НК від 25.11.2015 р.) враховані Національною комісією з 

цінних паперів та фондових ринків; визначені автором можливості та 

обмеження пом’якшення монетарної політики в умовах співпраці з МВФ 

використано Національним банком України (лист № 31-03000-08-17/17388 від 

08.07.2014 р.). Пропозиції щодо розвитку інструментарію активізації іпотечного 

кредитування в Україні в інтересах відбудови економіки України використано 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі  (лист №4712-05/31593-07 від 

12.09.2014 р.). 

Зауваження та пропозиції, зроблені автором до законопроекту «Про 

внесення змін до законів України з питань накопичувального пенсійного 

забезпечення» в частині розвитку фінансових механізмів залучення 

інвестиційних ресурсів пенсійних фондів прийнято в роботу Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

(лист №10771/14-10 від 30.12.2016 р.); рекомендації з оптимізації відбору 

промислово-інноваційних проектів та удосконалення фінансових механізмів 

державної підтримки реалізації техніки та обладнання вітчизняного 

виробництва – Національним комітетом з промислового розвитку (листи № 

62/2-18 від 27.11.2018 р. та 65/3-18 від 27.11.2018 р.). 

Характеристику впливу зовнішньоторговельних відносин та руху капіталу 

на стабільність функціонування економіки України використано Комітетом 

ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (лист № 04-30/15-

236237 від 04.12.2019 р.). Розробки автора щодо оцінки параметрів фінансової 

відкритості України та її взаємозв’язку із політикою валютної лібералізації 

враховано Радою Національного банку України (лист № 10-0007/68439 від 

19.11.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним, завершеним науковим дослідженням, у якому обґрунтовано 

теоретико-методологічні засади аналізу фінансової відкритості в контексті 
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економічного зростання. Науково обґрунтовані положення, висновки та 

пропозиції отримані автором особисто та викладені в наукових публікаціях, з-

поміж наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертаційній роботі 

використано винятково ті ідеї та напрацювання, які належать особисто автору. 

Конкретний внесок щодо наукових праць, опублікованих у співавторстві, 

зазначено у переліку публікацій за темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

результати дослідження представлені на міжнародних науково-практичних 

конференціях: «Фактори впливу на формування та розвиток фінансової системи 

України (м. Львів, 2014 р.); «Розвиток національної економіки теорія і 

практика» (м. Івано-Франківськ, 2015 р.); «Проблеми сучасної економіки» (м. 

Запоріжжя, 2015 р.); «International Scientific Conference Modernization of socio-

economic systems: the new economic conditions» (м. Кельце, Польща, 2016 р.); 

«Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку» (м. 

Київ, 2017 р., 2018 р.); «Фінансово-кредитні системи в умовах зміни ділових 

циклів» (м. Київ, 2019 р.); «Трансформація фінансово-кредитних відносин в 

умовах цифрової економіки» (м. Одеса, 2019 р.); «Икономическо развитие и 

политики. Реалности и перспективи» (м. Софія, Болгарія, 2019 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 54 наукових праці, 

з яких: 1 одноосібна монографія (15,5 д.а.), 9 колективних монографій та 

наукових доповідей, 33 статті у наукових журналах і збірниках наукових праць, 

з них 22 статті у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз 

даних (у т.ч. 1 – у Scopus); 11 публікацій за матеріалами міжнародних і 

вітчизняних наукових конференцій, що засвідчують апробацію матеріалів 

дисертації. 

Структура і обсяг. Дисертація складається із анотації, вступу, п’яти 

розділів, висновків і додатків. Повний обсяг дисертації становить 462 сторінки, 

основний зміст викладено на 369 сторінках. Робота містить 19 таблиць, 51 
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рисунок, з яких 2 на окремих сторінках, 10 додатків розміщені на 28 сторінках. 

Список використаних джерел налічує 435 найменувань на 37 сторінках. 
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1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 

ВІДКРИТОСТІ 

Ідеї фінансової дерегуляції, що запанували у світі на початку 1980-х рр., мали 

обмежене теоретичне підґрунтя та розвивались паралельно з процесом 

фінансової глобалізації. Прискорення руху транскордонних потоків капіталу та 

їх визначальна роль у розгортанні світових глобалізаційних процесів викликала 

появу численних наукових досліджень, присвячених визначенню можливостей, 

взаємозв’язків, переваг, ризиків та інших, переважно практичних, проявів 

фінансової відкритості. Логічний зв’язок зменшення трансакційних витрат з 

вільним рухом капіталу примушував дослідників зосереджуватись на виявлені 

емпіричних ознак, що підтверджували б очевидний, на перший погляд, вплив 

вільного руху капіталу на розвиток факторів економічного зростання. Тим 

більше, що до кінця 1980-х рр. фінансова лібералізація в інтересах забезпечення 

вільного руху капіталу вже встигла набути ролі однієї з основних складових 

політики структурних реформ для економік, що розвиваються. 

Суперечливі наслідки та слабкість теоретичного обґрунтування політики 

фінансової лібералізації, відокремленість обґрунтування від попередніх теорій 

економічного зростання, зокрема і ліберального напряму, обмеженість рівнем 

руху факторів виробництва, без врахування інституційних чинників, 

викликають дедалі більше зауважень і зумовлюють доцільність критичного 

переосмислення змісту теоретичних підходів, основних понять та висновків, що 

сформували сучасну парадигму фінансової відкритості. 

 

1.1. Еволюція наукової парадигми вільного руху капіталу 

 

Активному поширенню фінансової відкритості наприкінці ХХ ст. передувала 

поява наукових робіт представників неоліберального напряму економічної 

думки, які, з певними оговореними припущеннями, доводили потенційну 

корисність фінансової відкритості для економічного розвитку. Низка науково 
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обґрунтованих висновків, з посиланням на роботи Дж. Мілля, Р. Соллоу,                

Р. Мандела, Р. Маккіннона та інш., сформувала у другій половині ХХ ст. певну 

норму сприйняття позитивної ролі максимальної та безумовної фінансової 

відкритості для забезпечення вільного рух капіталу в інтересах реалізації дії 

екзогенного чинника економічного зростання. 

Ця норма отримала загальне поширення, була закріплена в міжнародних 

угодах в рамках співпраці, Зокрема в рамках СОТ, ОЕСР, ЄС, а також з МФО та 

протягом тривалого періоду часу помітним чином визначала напрями наукових 

досліджень і реалізацію економічних політик широкого кола країн [1, c. 4].  

Такий міжнародний вплив і розповсюдження дають підстави визначати підхід 

до корисності фінансової відкритості як наукову парадигму, що базується на 

неокласичній теорії міжнародного руху капіталу.  

В рамках даної парадигми взаємодія сукупності фінансово відкритих 

економік втілювала випадок ідеальної конструкції світової ринкової економіки, 

яка на принципах саморегулювання забезпечує глобальний розвиток, усунення 

економічної нерівності, трансфер капіталів, технологій тощо. Таким чином у 

теорії фінансова відкритість виступала необхідним ідеальним станом, за якого 

поставало можливим функціонування глобалізованої економіки на 

саморегулівних засадах.  

Неоліберальний консенсус, що посів панівні позиції у 1980-х рр., як у 

науковій, так і політичній сферах, підтримував заходи урядів різних країн із 

лібералізації обмежень на рух капіталу та обґрунтовував їх як необхідну умову 

економічної інтеграції. З цього часу, на активному етапі процесу світової 

фінансової глобалізації, поняття фінансової відкритості економіки набуло 

змісту кінцевої мети реформ фінансового регулювання для забезпечення 

економічного розвитку країни в умовах вивільнення транскордонних потоків 

капіталу. Як наслідок, багато країн з ринковими та транзитивними економіками 

включали фінансову відкритість до цілей своїх економічних реформ. 

Ретроспективно розглядаючи ґенезу теоретичного обґрунтування парадигми 

переважної корисності максимальної фінансової відкритості, слід відзначити, 
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що основним драйвером її формування виступив активний етап глобалізації. 

Інколи початок глобалізації відносять до періоду географічних відкриттів, або 

ще раніше [2]. Цікаво відзначити, що навіть спроби визначення періоду 

найбільшої фінансової глобалізації між початком та кінцем ХХ ст. не знаходять 

однозначного вирышення. Різні групи дослідників висувають у лідери як період 

до 1913 р., так і період після 1980-х рр. Наприклад, М. Бордо, А. Муршид у 

своїх роботах доводять, що перший період демонстрував більший ступінь 

фінансової глобалізації [3, c. 665-668]. Тоді як Д. Квінн та Х.-Г. Фот 

проголошують кінець ХХ ст. більш глобалізованим [4, c. 535-540]. Існує і третя 

думка, що ці періоди були еквівалентними і за рівнем фінансової глобалізації. 

Час від часу деякі автори навіть змінювали свою позицію [5, c. 189-204]. Проте 

в рамках даного дослідження увага зосереджена на етапі глобалізації, який 

припадав на другу половину ХХ ст. Оскільки саме тоді було обґрунтовано 

підходи щодо доцільності запровадження фінансової відкритості у якості 

екзогенного чинника економічного розвитку країни.  

З 1970-х рр., як відзначив Р. Манделл, крах Бреттон-Вудської системи та 

нафтова криза дали поштовх новій ері фінансової інтернаціоналізації [6, c.328]. 

У руслі цієї тенденції світ почав свій більш як тридцятирічний період 

цілеспрямованого руху в напрямі фінансової відкритості, що перебігав у формі 

фінансової лібералізації – знятті обмежень на рух капіталу. Лібералізація 

забезпечувала розгортання процесу фінансової глобалізації, проявом якої стало 

зростання транскордонних потоків капіталу (ТПК), активізація 

транснаціональних корпорацій, посилення ролі міжнародних фінансових 

організацій. 

Наявний до початку фінансової глобалізації ХХ ст. теоретичний базис, з 

якого згодом отримала своє походження неоліберальна парадигма фінансової 

відкритості, базувався на припущеннях щодо вільного руху капіталу, які 

логічно випливали з постулатів теорії вільної торгівлі [7, c. 115; 8, c. 8]. Але 

слід зазначити, що практично до кінця ХІХ ст. не було одностайності у 

визнанні права капіталу на таку ж мобільність, як у товарів або факторів 
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виробництва загалом. Так, ще Д. Рікардо [9, c. 118] та А. Сміт [10, c. 394], 

відзначаючи бажаність вільного руху капіталу, розглядали  право на 

мобільність лише товарів, а мобільності капіталу відводили другорядну роль. 

Так само практично до середини ХІХ ст. панівна економічна ідеологія 

меркантилізму не заохочувала і до вільної торгівлі. У 1840-х рр. вільна торгівля 

більшою мірою відігравала роль зброї у торгових війнах з іншими країнами і, 

коли вона не відповідала умовам перемоги в таких війнах, вона не зазнавала 

підтримки, оскільки лише порушувала колоніальні переваги й обмежувала 

контроль над колоніями, які досягали зрілої фази розвитку [11, c. 41]. 

Характерно, що у період 1860-1880 рр. більшість країн світу, які відігравали 

роль колоній, пристали на умови вільної торгівлі. Тоді як провідні європейські 

країни, що виступали домініонами лише знизили тарифні бар’єри. Тільки 

невелика кількість країн, що зберігала незалежність, за авторитарних форм 

правління (Туреччина, Іран, Японія), лишались осторонь цього процесу [12; 13, 

c. 46]. 

Переважно як рух специфічного товару розглядали рух капіталу і 

представники марксистської школи економіки. Сам К. Маркс відзначав, що 

капітал поза межами внутрішньої сфери обігу, у грошовому виразі, відкидає 

специфічні локальні форми (масштабу цін, форм та еквіваленту вартості) і 

функціонує як товар, натуральна форма якого є, разом із тим, безпосередньо 

суспільною формою здійснення людської праці in abstracto [14, c. 153].  

Ймовірно на такий погляд впливало те, що у цей період на міжнародному 

рівні капітал, частіше за все, був представлений золотом або сріблом і фізично 

мав обмежену мобільність. К. Маркс, так само, як згодом і кейнсіанці та нові 

послідовники марксистської школи, аналізував процес міжнародного руху 

капіталу переважно з позицій його відпливу з країни. Для нього фактором 

такого напряму руху капіталу виступала постульована ним закономірність 

тенденції перманентного зниження норми прибутку, що спонукає розміщувати 

капітал за кордоном – у країнах, де вона вища. 
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Варто відзначити, що і праці українських науковців, зокрема А. Антоновича, 

які побачили світ у другій половині ХІХ ст., дозволяють підтвердити 

ґрунтовність висновку щодо наявності об’єктивних обмежень мобільності 

капіталу на міжнародному рівні [14, c. 224]. М. Туган-Барановський показував 

об’єктивні реалії непродуктивного руху вільного капіталу, який може 

обумовлювати розгортання кризових явищ [15, c. 193-200]. Логічним 

висновком із цього була необхідність «планомірного регулювання цієї гри 

суспільною владою» [16, с. 60]. 

Лише в умовах посилення лібералізації міжнародної торгівлі у другій 

половині ХІХ ст., Дж. Мілль і висловив припущення про те, що капітал не 

тільки повинен, але й може бути мобільним [17, c. 166-167]. Головним 

фактором руху капіталу, за аналогією із переміщенням капіталу між галузями, 

виступала різниця у нормі прибутку. На підставі проведених досліджень Дж. 

Мілль зробив висновки, що норма прибутку в розвинених країнах прагне до 

зниження і для приходу в іншу країну дохідність капіталу повинна 

перевищувати супутні ризики у країні-реципієнті. Водночас в його роботах 

значна увага приділялась і фактору реального виробництва, який і визначав 

потребу в русі капіталу. 

На початку ХХ ст. роботи представників неокласики заклали фундамент 

парадигми корисності фінансової лібералізації. Розвиваючи підходи теорії 

граничної корисності та міжнародної торгівлі, вони адаптували теорію різниці 

граничної корисності до опису природи руху капіталів, яку визначає рівень 

відсоткових ставок. Відповідно було формалізовано роль відсоткових ставок як 

чинника і, одночасно, індикатора напрямів руху капіталу. 

Так, Е. Хекшер та Б. Олін1, досліджуючи особливості міжнародної торгівлі, 

розробили теорію факторних пропорцій, згідно з якою країни у різних 

пропорціях забезпечені факторами і надлишки або дефіцит факторів 

зумовлюють їх міграцію. До набору факторів було включено і капітал, який, 

                                         
1 Б. Олін – лауреат Нобелівської премії 1977 р. «за новаторський внесок у теорію міжнародної 
торгівлі, і міжнародного руху капіталу».  
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має певні характеристики мобільності [18, c. 6-7]. Окрім відсоткових ставок, ці 

дослідники приділяли увагу й чинникам, які стають на заваді руху капіталу – 

мита, нормативні обмеження, трансакційні витрати.  

Характерно, що і в роботах зазначених дослідників рух капіталу все ще 

підпорядковувався інтересам міжнародної торгівлі та виробництва. Зокрема           

Е. Хекшер, обґрунтувавши об’єктивну природу руху всіх факторів виробництва 

за відмінності щодо їх цін між країнами, все ж відзначав, що провідну роль 

відіграє рух товарів, а рух робочої сили та капіталу – лише допоміжну, 

другорядну [19].  

Цікаво відзначити також результати роботи Р. Нурксе, який продемонстрував 

залежність між експортом та припливом капіталу [20, c. 124]. У своїх роботах 

він досить переконливо продемонстрував, як швидке зростання обсягів 

експорту провокує зростання обсягів припливу капіталу. Так само залежність 

від імпорту зумовлює і відплив капіталу. Підкреслимо, що на цьому етапі увага 

дослідників була зосереджена на торгівлі товарами і рух капіталу розглядався 

як його альтернатива.  

В рамках постулату щодо рівноваги інвестицій та заощаджень, Дж. Кейнс 

обґрунтував альтернативність міжнародного руху факторів виробництва та 

міжнародної торгівлі [21, c. 131-132, 161-166]. Тобто рух капіталу між 

країнами, за певних умов, може заміняти рух товарів. На його думку, рух 

капіталу відбувався внаслідок неврівноваженого платіжного балансу. Крім 

того, відплив капіталу може стати причиною переважання заощаджень над 

інвестиціями. За умови неможливості їх продуктивного розміщення в економіці 

країни, вони експортуються у вигляді капіталу. Така теза вступає у протиріччя з 

твердженням Б. Оліна щодо чинників вивозу капіталу (не лише різниця у 

відсоткових ставках, але й різниця у балансі торгівлі формує напрям його руху). 

Вона ж містить важливий висновок: рух капіталу від розвинених економік до 

менш розвинених відбуватиметься тільки у випадку, якщо останні 

демонструють прискорений розвиток [22]. Наслідком цього слід вважати те, що 

саме економічний розвиток є чинником руху ТПК. 
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Представник неокейнсіанської школи Ф. Махлуп [23; 24; 25, c.155-158] 

розкрив подвійний зміст процесу відпливу капіталу з країни. З одного боку цей 

процес скорочує внутрішні інвестиції та, як наслідок, споживання, а з іншого – 

відплив капіталу може стимулювати експорт товарів з країни і, таким чином, 

сприяти економічному зростання. Актуалізуючи цю думку, можна зазначити, 

що важливою умовою економічного зростання в такому випадку має виступати 

інвестиційний характер відпливу капіталу, коли за рахунок цих інвестицій 

створюється попит та підприємства, що імпортують продукцію з країни 

походження капіталу. Наочно такі приклади у новітній історії демонстрували 

Японія та Китай. 

Сходинкою, що забезпечила помітне піднесення концепції корисності 

вільного руху капіталу прийнято вважати Р. Солоу, який сформулював 

значення технічного прогресу як важливого екзогенного чинника економічного 

зростання. Перетікання капіталу між країнами сприяє обміну технологіями і, як 

наслідок, – технічному прогресу країни [26, c. 312-320]. При цьому вплив 

технічного прогресу на розвиток відсталих економік більший ніж  провідних, 

що сприяє наближенню їх рівнів.  

В рамках такого підходу цілком закономірним видається і висновок про те, 

що наявність обмежень на рух капіталу перешкоджає наздоганяючому 

зростанню відсталих країн. І, як наслідок – фінансова відкритість може 

виступити умовою наздоганяючого економічного зростання відсталих країн.  

Досить часто ці висновки використовуються для обґрунтування корисності 

повної фінансової відкритості, хоча робота Р. Солоу стосувалась передусім 

зовнішньої торгівлі. 

На початку 1970-х рр. з’явились інші дослідження, де взаємозалежність 

фінансової лібералізації та економічного зростання було уточнено [27]. Було 

обґрунтовано роль вільно плаваючого обмінного курсу у стабілізації потоків 

капіталу [28, c. 146]. Необхідність усунення регуляторних вимог, що 

обмежують рух капіталу, як репресивних елементів, що стримують розвиток 

ринкових механізмів через обмеження обсягів заощаджень та інвестицій, 
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неефективної алокації кредитних ресурсів на користь великих позичальників, 

провокування втечі капіталу обґрунтували Р. Маккінон [29], Е. Шоу [30]. 

 У підсумку симбіоз описаних вище теоретичних викладок щодо граничної 

корисності у міжнародній торгівлі та факторів економічного зростання і 

сформували сучасний неоліберальний підхід до обґрунтування значення і 

природи процесу руху транскордонних потоків капіталу, який було покладено і 

в основу «Вашингтонського консенсусу».2 Він став визначальним етапом 

затвердження парадигми корисності фінансової відкритості. В рамках 

«вашингтонського консенсусу» для забезпечення вільного руху капіталу 

пропонувалось знизити обмеження на рух іноземних інвестицій, забезпечити 

вільну конвертацію іноземної валюти та дерегуляцію фінансових ринків [31, C. 

56-57]. Ці заходи, відіграли визначальну роль у розгортанні глобалізаційного 

процесу у ХХ ст. та проведенні економічних реформ у поссоціалістичних 

економіках [32, c. 329]. 

Сформульоване на початковому етапі активної глобалізації твердження, що 

фінансова відкритість забезпечує переваги для наздоганяючого економічного 

зростання набуло поширення у такому вигляді, що пізніше отримало назву 

традиційного ( рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Традиційний підхід щодо обґрунтування факторів позитивного 
впливу фінансової відкритості 

Джерело: [33]. 

 

                                         
2 Таку назву сформулював у 1989 році Дж. Вільямсон для узагальнення основних політичних 
принципів неоліберальної програми, що була визначена як певний стандарт проведення ринкових 
реформ США та Світовим банком по відношенню до країн Латинської Америки. 

 

ТПК 

– перетікання капіталу в напрямі 
економік, що розвиваються; 
– трансфер технологій; 
– поглиблення фінансового 
сектора економік; 
– ефективна алокація капіталу на 
національних фінансових ринках; 
– диверсифікація фінансових 
ризиків; 

– економічне 
зростання; 
– згладжування 
волатильності 
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Таке теоретичне узагальнення переважної корисності максимальної 

фінансової відкритості передбачало, що фінансова лібералізація сприяє 

припливу капіталу в країни з більш високими відсотковими ставками, що є 

характерними для менш розвинених економік, які потерпають від браку 

капіталу; локалізація припливу капіталу на внутрішніх фінансових ринках 

сприяє їх поглибленню і, відповідно, розвитку фінансового сектора та його 

інфраструктури і створює умови для більш ефективного розміщення капіталу; 

розширення пропозиції капіталу знижує його вартість, а прихід іноземних 

інвесторів із розвинених країн привносить нові технології, найкращі практики, 

посилює конкуренцію та нівелює інформаційну асиметрію [34, c. 720]. 

Можна досить упевнено стверджувати, що, попри велику кількість 

досліджень на тему проблематики міжнародного руху капіталу і фінансової 

відкритості, найбільшої популярності переважно набули роботи, які 

підтримували положення неоліберального консенсусу, що запанував після 

краху Бреттон-Вудської системи у 1970-х рр. За винятком поодиноких спроб, 

політика фінансової лібералізації, як заходу стимулювання наздоганяючого 

зростання в цей період не зазнавала серйозної критики. Докладніше про 

хронологічний розподіл результатів наукових досліджень у цій сфері можна 

дізнатись з Додатку А. Тоді як теоретичне обґрунтування концепції фінансової 

відкритості на фоні розгортання глобалізаційних процесів набуло системного 

розвитку.  

З’явились методики вимірювання фінансової відкритості, формалізація 

факторів руху капіталу. У рамках системи push (такі, що відштовхують) та pull 

(такі, що притягують) фактори, що зумовлюють рух ТПК між країнами, 

класифікуються за двома групами [35, c. 4]. Таке групування викликає певні 

зауваження щодо однозначності їх дії. В окремих випадках їх реальний прояв 

може призводити до протилежних ефектів. Наприклад високі відсоткові ставки, 

на певних етапах, можуть і відлякувати інвесторів. Розвиваючи даний підхід в 

частині узагальнення напрямів дії факторів, їх різновидів та характеру впливу, 

пропонуємо доповнити класифікацію факторів руху капіталу відповідно до 
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результатів останніх досліджень переліком системних факторів 

різноспрямованої дії та узагальнити таким чином: ( табл.1.1). 

Таблиця 1.1 

Класифікація факторів руху капіталу 

Фактори,  
що відштовхують  

Фактори,  
що притягують  

Системні фактори  
різноспрямованої дії 

– загальна 
неприйнятність 

ризику; 
– падіння темпів 

зростання економіки; 
– падіння дохідності 
фінансових активів; 

– зростання кредитних 
рейтингів; 

– високі відсоткові 
ставки; 

– високі темпи 
зростання економіки; 
– висока дохідність 
фінансових активів; 

– сировинний характер 
економіки; 

– розвинений фондовий 
ринок 

– макроекономічна динаміка 
– глобальна фінансова 

ліквідність; 
– ціни на сировинні товари; 
– торговельна відкритість; – 

фінансова відкритість; 
– рівень розвитку ринкових 

інститутів; 
– режим валютного курсу; 
– інвестиційна активність 

Джерело: [35]. 

Таке розширення класифікації факторів з виокремленням системної 

складової дозволяє краще пояснити особливості перерозподілу капіталу між 

розвиненими економіками та економіками, що розвиваються. Як можна 

побачити, в рамках прийнятої класифікації факторів з поділом лише на такі, що 

притягують/відштовхують, серед країн, які відштовхують капітал, перебувають 

переважно розвинені економіки, тоді як серед тих, що притягують – країни з 

економіками, що розвиваються.  

Разом з тим, актуальні дослідження свідчать про те, що, всупереч такому 

розподілу факторів, капітал здебільшого прагне до розвинених економік. 

Пояснення цього криється у сукупності системних факторів, що визначаються 

зростанням глобальної фінансової ліквідності, яку можуть абсорбувати лише 

економіки з потужними фінансовими ринками та розвиненими інститутами, а 

також модель поведінки інвесторів, орієнтованих на ризик або збереження 

капіталу. До цих факторів належить волатильність цін на сировинні товари та 

стабільність курсу національної валюти, від яких залежить фінансова стійкість 

малих відкритих економік. В умовах поширення фінансової лібералізації та 

відкритості посилюють свою дію трансмісійні механізми переміщення 
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фінансових потоків у просторі та часі, що певною мірою порушує керованість 

монетарних середовищ окремих країн [36, c. 88-89]. Загальна композиція всіх 

факторів здебільшого і визначає поточне прагнення ТПК до перерозподілу на 

користь розвинених економік.  

Особливу роль серед факторів відіграє макроекономічна динаміка. Її 

позитині значення викликають приплив іноземних інвестицій, повернення 

національного капіталу з офшорів, тоді як низхідний її тренд спонукає до 

скорочення припливу інвестицій, репатріації дивідендів, виводу капіталу в інші, 

більш перспективні регіони. Інколи лише негативні або позитивні прогнози 

щодо можливих трендів макроекономічної динаміки можуть викликати втечу 

або сплеск припливу капіталу. Така взаємодія, відповідно до технічної 

термінології, може бути описана як зворотній зв’язок, коли сама 

макроекономічна динаміка визначає обсяги і напрям руху ТПК, від яких вона 

сама ж залежить. 

Протягом 1990-2000-х рр. теоретичні викладки для аналізу процесу руху 

капіталу були доповнені здобутками з інших напрямів економічної теорії, 

Зокрема економії на масштабах, вибору місця розміщення, міжнародних 

корпорацій, управління ризиками тощо. Важливо також відзначити факт 

активізації руху капіталу у звязку із розвитком міжнародних корпорацій [37, c. 

25-28]. Наразі ТНК відповідають за доволі значну частку світових потоків 

капіталу. Хоча теорія їх мотивації цілком підтверджує теорію міжнародної 

торгівлі та граничної корисності, все ж таки ТНК у своїй інвестиційній 

діяльності керуються й іншими мотивами, зокрема такими, як використання 

ефекту економії на масштабах, захист технологічних переваг. Це доповнює 

теорію руху капіталу переліком додаткових факторів. 

Практичним драйвером глобалізаційного процесу, що визначав характер 

руху економік до фінансової відкритості, стали транскордонні потоки капіталу. 

Докладно характеристики ТПК у термінологічному та сутнісному значенні 

розглянуто у роботі М. Ріхтера та Й.-Г. Вернера [38]. Узагальнено структуру 

системи руху ТПК у країну можна представити наступним чином ( рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Теоретичне узагальнення структури ТПК 
Джерело: складено автором 

Саме можливість вільного руху ТПК у рамках неоліберальної парадигми 

розглядається як основна ознака фінансової відкритості. Хвиля потужної 

глобалізації 1980–2000-х рр. мала помітний фінансовий прояв, зумовлений 

розширенням міжнародних фінансових зв’язків, інвестиційно-кредитною 

діяльністю міжнародних корпорацій та банків, лібералізацією фінансових 

ринків, валютного регулювання, розширенням доступу країн до глобальних 

фінансових ресурсів [39, с. 10], а також розвитком фінансових інструментів та 

засобів зв’язку. У цей період ТПК сягнули своїх найбільших обсягів та набули 

різноманітних форм. 

Певні, представлені на рисунку інструменти можуть викликати дискусію 

щодо належності їх до потоків саме фінансового капіталу. Дійсно, наприклад, 

Інструменти
 

Види
 

С
уб’єкти

 

Транскордонні потоки капіталу 

Інвестиції Боргове  
фінансування 

– ПІ 

– ПІІ 

Приватні інвестори та 
фінансові компанії 

МФО та інститути розвитку 

Державні органи та компанії 

Приватні  
компанії 

 

– кредитні 
угоди; 
– гранти; 
– допомога; 

– кредити  
комерційних 
банків та ФУ; 
– облігації; 
– інші кредити; 

Приватні 
перекази 

– перекази; 
– депозити; 
– кредити; 

Фізичні 
особи 
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перекази трудових мігрантів (заробітчан) не зовсім правомірно відносити до 

потоків фінансового капіталу, тим більше, що вони і обраховуються в розділі 

поточного рахунку платіжного балансу, стаття «Вторинні доходи». По змісту 

такі потоки лише потенційно можуть складати фінансовий капітал в 

майбутньому, формально втілюючи фінансові ресурси. Тому в рамках даного 

дослідження грошові перекази не розглядаються.  

Але потрібно відзначити, що обсяги приватних переказів, як наслідок від 

переміщень трудового капіталу, в наш час суттєво збільшились. За даними СБ 

перекази робітників у 2018 р. сягнули 529 млрд дол США [40]. На спадних 

етапах економічних циклів їх обсяги інколи перевищують обсяги іноземних 

інвестицій або фінансової допомоги, що надходять в країну [41]. За таких 

обсягів в бідних країнах вони дедалі частіше набувають форми фінансового 

капіталу і відповідним чином інколи розглядаються в наукових дослідженнях 

[42, c. 169-178]. Проте, уникаючи зайвої специфікації, в рамках даного 

дослідження грошові перекази віднесено до фінансових ресурсів, що лише 

можуть формувати капітал.   

Так само, за сучасних умов, значну частку обсягів фінансових ресурсів, що 

переміщуються між юрисдикціями, можуть становити й інші форми: доходи від 

інвестицій, електронні платіжні розрахунки, виручка від реалізації широкого 

асортименту продукції та послуг, штрафи та репатріації, грошові перекази, 

тіньові фінансові транзакції, операції з валютою тощо. Вони також можуть 

формувати фінансовий капітал. Тому, з одного боку зміст фінансової 

відкритості не можна звужувати лише до зняття обмежень на операції з 

капіталом. Але з іншого боку, в рамках неоліберальної парадигми переважної 

корисності фінансової відкритості, в першу чергу, можливість безперешкодного 

руху вже сформованого фінансового капіталу відповідає потребам реалізації 

ринкових механізмів розвитку економічних відносин за мінімального 

втручання держави. З цієї причини грошові перекази, електронні платежі, 

торговельні кредити тощо, як такі, що можуть виступити фінансовим капіталом 

після транскордонного переміщення, а також боргові потоки капіталу за участі 
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держави, як такі, що можуть рухатись всупереч ринковим чинникам, не входять 

до предмету даного дослідження. Він включає в себе лише рух приватного 

фінансового капіталу. 

Період 1990-х рр. відзначився низкою потужних фінансових криз, що 

примусили поставити вагомі питання до постулатів домінуючої парадигми. На 

тлі розширення емпіричних даних почали виходити дослідження, результати 

яких показували, що, попри первинні гіпотези, приплив капіталу чинить 

слабкий вплив на економічний розвиток. Ще у 1990 р. Р. Лукас показав, що, 

всупереч неокласичній теорії, характер перетікання капіталу слабко залежить 

від різниці в дохідності [43, c. 92-96]. Порівнявши прибутковість капіталу у 

США та Індії у 1988 р., він виявив, що в Індії прибутковість капіталу у 58 вища. 

Відповідно до неокласичної теорії це мало б викликати бурхливе перетікання 

капіталу із США в Індію, але реальний процес виявився протилежним. Цей 

феномен отримав назву «парадокса Лукаса». Навіть за високих відсоткових 

ставок, капітал не локалізується на ринках певних країн і прагне перетікати між 

країнами із розвиненими ринками, незважаючи на низьку прибутковість. 

Логічне пояснення існування такого парадоксу полягає в тому, що важливу 

роль відіграє не сам спред відсоткових ставок, але і супутні чинники 

системного характеру. Зокрема різницю відсоткових ставок може 

нейтралізувати країновий ризик. За певних умов в такому випадку додатковим 

стимулом для руху ТПК можуть виступати прогнозоване або випереджаюче 

внутрішні ставки зниження країнового ризику, як наслідок прискорення 

економічного зростання. Можуть перекривати країновий ризик і перспективи 

вигідної для інвестора зміни валютного курсу. Водночас високий країновий 

ризик, що серед іншого, відображає і обмежений розвиток інституціонального 

середовища в країні, безумовно, сильно нівелює різницю в прибутковості 

капіталу між країнами. 

Більш критично по відношенню до панівної парадигми виступали в своїх 

роботах П. Кругман, Дж. Стігліц, Д. Родрік. Так, Д. Родрік [44, c. 55-65] 

стверджував, що така лібералізація значно підвищує кризові ризики в країнах, 
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що розвиваються, а П. Кругман [45] рекомендував державам, вже охопленим 

кризою, вводити активний контроль за рухом ТПК. Проте, їх роботи, а аткож 

формулювання «парадокса Лукаса» не призвело до зміни парадигми, а 

відповідь на критичні зауваження шукали, не виходячи за межі основного 

постулату вільного руху капіталу як екзогенного чинника економічного 

зростання [46, c. 45-47]. При цьому стрімке зростання обсягів ТПК у 1990-2000-

х рр. мало неоднозначний вплив на розвиток економік країн із ринками, що 

формуються. Лише обмежений перелік країн демонстрував наздоганяюче 

зростання, і не всі з них рухались у бік фінансової відкритості.  

Після Азійської фінансової кризи 1997 р. концепція фінансової відкритості 

зазнала помітного впливу з боку інституціоналізму, який в цей час переживав 

нове піднесення [47, с. 393-394]. На основі нових теоретичних розробок, 

концепція була уточнена таким чином, що фінансова відкритість непрямо 

сприяє перетіканню капіталу у найбільш продуктивні галузі економіки країни-

реципієнта. Насамперед, капітал спрямовується у фінансовий сектор країни і 

сприяє розвитку ринкових інститутів та фінансового сектору, а фінансовий 

сектор, поступово, по мірі свого розвитку, забезпечує продуктивну алокацію 

залученого капіталу [34, c. 720]. Таким чином, фінансова відкритість становить 

перший етап, на якому відбувається розвиток ринкових інститутів, зокрема 

права власності та конкуренції. На другому етапі вже розвинені фінансові 

ринки забезпечують стимулювання розвитку економіки. 

Це доповнення стало наслідком актуальної дискусії про роль інститутів 

фінансового сектора у забезпеченні економічного зростання. Визначенню ролі, 

а також причинно-наслідкових зв’язків впливу фінансового сектора на 

економічне зростання, було присвячено доволі численний ряд наукових 

досліджень ХХ ст. Широкого визнання набули праці з цієї тематики таких 

відомих вчених, як Дж. Шумпетер (1911) [48], Р. Маккінон (1973) [29],                 

Р. Левайна (1998) [49],  М. Міллера (1998) [50] та ряду інших.  

Результати цих робіт свідчили на користь того, що фінансовий сектор може 

відігравати визначальну роль в економічному розвитку завдяки здатності 
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обирати найбільш перспективні напрями для інвестицій та спрямовувати туди 

фінансові ресурси. Ця теорія підтримала теоретичне обґрунтування вільного 

руху капіталу. Але були в цей період й інші роботи, зокрема Д. Робінсон (1952) 

[51], Р. Лукаса (1988) [52] відводили фінансовому сектору другорядну роль 

обслуговування економіки фінансовими ресурсами відповідно до поточних 

потреб реального сектора. Проте в період активної фінансової глобалізації їх 

праці не набули такого широкого визнання. 

Слід відзначити, що адаптація парадигми фінансової відкритості до 

інституціональної теорії носила дещо поверхневий характер, торкнувшись в 

першу чергу нормативно-правового регулювання в напрямі його спрощення, а 

також спроби пов’язати її з необхідністю розвитку фінансових інститутів. 

Одним з проявів цього стало обґрунтування необхідності забезпечення 

«інституційної незалежності» центрального банку та наполегливості уряду у 

досягненні бездефіцитного бюджету. Пізніше Дж. Вільямсон визнав, що 

Вашингтонський консенсус був переважно націлений на політику, а не на 

розвиток інститутів [32]. 

Важливою віхою стала робота фахівців із МВФ М. Козе, Е. Прасада та            

К. Рогоффа [33], під назвою «Фінансова глобалізація: переоцінка поглядів». У 

ній вже зазначалося, що потенційні переваги вільного руху капіталу мали 

впливати на ринки фінансово відкритих країн, залежно від рівня їх розвитку,  

непрямим чином ( рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Удосконалений підхід до обґрунтування позитивного впливу 
фінансової відкритості 

Джерело: [33]. 

– зростання загальної 
факторної 
продуктивності; 
згладжування 
волатильності; 
– диверсифікація 
ризиків; 

Традиційні фактори 

Непрямий вплив: 
- – розвиток інститутів 

фінансового сектора; 
- – трансфер технологій та 

кращих практик управління; 
- – макроекономічна дисципліна 

 

ТПК 
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Тобто основний зміст «оновлених» обґрунтувань на користь фінансової 

відкритості зміщувався зі сфери безпосередньо факторів виробництва у сферу 

фінансових ринків, які виступали трансмісійною ланкою інституціонального 

розвитку. Розвиток ринкових інститутів уже мав забезпечити економічне 

піднесення унаслідок зростання загальної факторної продуктивності та 

нівелювання системного ризику фінансової нестабільності. При цьому не 

заперечувалося, що певний, але невизначений, вплив на економічне зростання 

здійснюватимуть також і традиційні фактори виробництва відповідно до 

попереднього підходу. 

Перебіг ГФК призвів до появи зростаючої кількості наукових досліджень, які 

дедалі більше підштовхують до кардинального перегляду неоліберальної 

парадигми фінансової відкритості. Проте, загалом, у такому – представленому 

вище «удосконаленому» вигляді – з уточненнями щодо критичної ролі 

інститутів та структури ТПК, неоліберальна парадигма руху до фінансової 

відкритості зберігає свої позиції в глобальній економіці. Зокрема і по 

відношенню до країн європейської периферії [53, c. 98]. 

Проведений аналіз теоретичних концепцій та підходів щодо впливу 

фінансової відкритості на економічне зростання в умовах глобалізації засвідчив 

наявність у них низки вагомих прогалин, зумовлених насамперед тим, що 

теоретичне осмислення процесів глобалізації не встигало за їх перебігом. Це 

супроводжувалося помітним ідеологічним протистоянням наукових шкіл, що 

консервувало думку, фіксуючи її на проголошених поглядах, і ускладнювало їх 

продуктивний синтез. Як результат – парадигмальна криза у сфері фінансової 

глобалізації [54, c. 35], яка все ще проходить етап усвідомлення помилкових 

аспектів ортодоксального підходу до економічної ролі фінансової відкритості 

[55, c. 684]. 

Однією з найвагоміших прогалин у дослідженнях теорії вільного руху 

капіталу на сучасному етапі слід визнати вкрай обмежену увагу до специфіки 

окремих типів країн, зокрема з малими відкритими економіками, що 
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характеризуються обмеженим розвитком інституціонального середовища 

фінансових ринків, залежністю від конюнктури сировинних ринків, слабкою 

інституційною спроможністю держави та найбільшою мірою потребують 

додаткових фінансових ресурсів і, Водночас потерпають від шокових впливів 

волатильних ТПК. У контексті тематики, що розглядається, під малими 

відкритими розуміються економіки, що не займають помітної частки на 

світових ринках, не впливають на формування цін на них, тоді як динаміка їх 

ВВП суттєво залежить від кон’юнктури зовнішніх ринків [56, c. 201]. 

З огляду на високу частку експортно-імпортних операцій (понад 50% ВВП),  

малу частку на світовому ринку [56, c. 202], обмежений структурно-

функціональний розвиток фінансового сектору [57, 58, c. 52-58], а також 

іманентність вирощування нових інститутів та нашарування нових економічних 

відносин на вже існуючі, що є характерною ознакою внутрішньосистемної 

трансформації, притаманної перехідному процесу [59, c. 105], Україну 

віднесено до такого типу економік.  

Слід також відзначити, що у характері формування фінансової відкритості 

України, та й інших постсоціалістичних країн, визначальну роль відіграв 

процес економічної транзиції. Цей процес, хоча його й можна визнати 

переважно завершеним, до цього часу обумовлює особливість економічного 

розвитку цих країн. Недаремно ЄБРР до цього моменту випускає звіт 

“Transition Report” [60], який спеціально присвячений оцінкам розвитку саме 

постсоціалістичних економік. 

 Складний характер формування економічних відносин у процесі руху до 

фінансової відкритості, а також природність практичних заходів з її обмеження 

у періоди фінансової нестабільності примушують відійти від парадигми 

переважної корисності максимальної фінансової відкритості, сформованої в 

рамках неоліберального підходу та переглянути підхід до пояснення феномену 

фінансової відкритості на інституціональному рівні, що відкриває перспективи 

детермінації зв’язків, які визначають характеристики фінансової відкритості у 

процесі відносин з інститутами, що сформувались у певній країні. 
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1.2. Регулювання фінансової відкритості: інституціональний підхід 

Незважаючи на доволі тривалий період і розповсюдженість використання 

поняття «фінансова відкритість» як терміну, в науковій літературі доволі 

складно знайти його конкретизоване визначення. Здебільшого роботи на тему 

фінансової відкритості носять прикладний характер і дослідники не приділяють 

багато уваги теоретичному обґрунтуванню змісту цього поняття. У результаті, 

за влучним виразом відомого дослідника глобальних фінансів Б. Коена, у 

науковій та публіцистичній літературі стосовно як визначення витоків, так і 

використання поняття фінансової відкритості лунає своєрідна «какофонія 

голосів» [61, c. 270]. Поширеним є визначення фінансової відкритості як 

можливості вільного руху капіталу [62], тобто відсутності у фінансовій системі 

країни будь-яких обмежень на транскордонний рух капіталу. 

Первинним поняттям по відношенню до фінансової відкритості виступає 

феномен відкритості загалом та економіки зокрема. В узагальненому уявлені 

відкрита економіка представляє собою модель економічних відносин, на 

реалізацію яких не впливає наявність державних кордонів. Г. Аніловська 

визначає відкриту економіку як сукупність всіх господарських відносин із 

зарубіжжям, у т.ч.: міграцію капіталів, науково-технічний обмін, рух робочої 

сили, валютні відносини та торгівлю [63, c. 36-47]. На її думку, проявами 

відкритості виступає внутрішня господарська демократія та лібералізація 

зовнішньоекономічної діяльності. Характерним моментом такого визначення є 

формалізація відкритості в межах відносин, але не слід їх обмежувати 

господарською сферою, значна їх частина формується і на рівні інститутів. 

В зазначеній інтерпретації модель відкритої економіки, знову ж таки, набуває 

характеру ідеального стану. Водночас іманентна наявність у реальному житті 

обмежень, пов’язаних з національною юрисдикцією, примушує дослідників 

переводити мову на ступінь або рівень відкритості, яка визначається щільністю 

зв’язку (фінансового, торговельного) між країнами та на рівні глобальних 

фінансового-економічних зв’язків [64, c. 18]. Але такі зв’язки слід визнати 

проявами, а не чинниками фінансової відкритості.  До того ж, високий ступінь 
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такого зв’язку більшою мірою відображає рівень фінансової та економічної 

інтеграції країни у світову економіку або в межах регіону, що не слід вважати 

еквівалентним вираженням фінансової відкритості. 

Проте найбільшу суперечність у визначенні фінансової відкритості як 

відсутності обмежень на рух капіталу викликає її теоретичне позиціонування як 

ідеального стану фінансової системи, в якій відсутні будь-які обмеження на рух 

фінансового капіталу. У світі практично не зустрічаються випадки абсолютно 

відкритих (можливо, окрім декількох специфічних карликових держав) або 

абсолютно закритих економік. Порівняно одна до одної економіки можуть бути 

тільки більш або менш відкритими. Тому найбільш поширене використання 

цього поняття в сучасних роботах пов’язане з оцінкою динаміки фінансової 

відкритості та заходами, спрямованими на зміну її стану. В такому випадку 

зміст «фінансової відкритості» відображає процес. Щоб уникнути такого 

подвійного тлумачення, інколи, використовуючи термін фінансова відкритість 

у якості процесу, застосовують термін «фінансова лібералізація». Тоді 

фінансова лібералізація визначається як процес усунення державного втручання 

з фінансових ринків [65, c. 46]. Лібералізація включає усунення обмежень на 

розмір відсоткових ставок; обов'язкових резервних вимог; ліцензійні вимоги, 

особливо іноземних фінансових посередників; обмеження щодо напрямів 

кредитування. Але за такого уточнення описується лише один напрям зміни 

стану фінансової відкритості – до її розширення. 

Про суперечливість визначення фінансової відкритості як завершеного стану 

свідчить і те, що на шляху до лібералізації міжнародного руху капіталу 

фінансова відкритість виступає кількісним показником, що використовується у 

спробах надати об’єктивну оцінку процесу фінансової глобалізації [66, c. 486]. 

Тож доводиться констатувати, що поширені визначення поняття фінансової 

відкритості не можна вважати задовільними з точки зору розкриття змісту 

даного феномену. Більше того, такі визначення досить часто суперечать 

практиці застосування і самого цього поняття.  
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Важливо відзначити підхід до формалізації фінансової відкритості у роботі 

О. Сніжко, яка на основі узагальнення відмінностей між формальною та 

реальною фінансовою відкритістю визначила фінансову відкритість як 

багатокомпонентне системне явище і двоелементну концепцію, що відображає 

регуляторну та інтеграційну фінансову відкритість [67, c. 359]. Таким чином 

була зроблена спроба усунути суперечність між явищем і процесом, але і в 

цьому випадку реальний рух потоків капіталу пов’язується переважно із 

наявністю, в першу чергу, регуляторних обмежень [67, c. 358]. 

З позицій керованості руху ТПК трактує поняття фінансової відкритості як 

такої, що визначається комбінацією заходів (інструментів) стосовно 

регулювання руху капіталу (припливу та відпливу) Ю. Шаповал [68, c. 4]. 

Такий підхід дозволяє комплексно оцінити ступінь прогресу в лібералізації 

руху ТПК в конкретній країні, проте і він більшою мірою орієнтований на 

сферу нормативних обмежень і не враховує їхню можливу недієвість, яка 

зумовлює відмінність реальних показників фінансової відкритості. 

Недосконалість такого підходу полягає в тому, що обмеження на рух 

капіталу можуть існувати як поза полем нормативно-правового регулювання 

потоків капіталу, так і поза національною фінансової системою, наприклад, на 

інституційному або міжнародному рівні. На сучасному етапі, в умовах впливу 

МФО, наднаціональних регуляторів і міжнародних санкцій стан фінансової 

відкритості важко описати в межах заходів лише національного регулятора. До 

того ж і рух капіталу у сучасних умовах набуває дедалі складніших і 

різноманітних форм для обходу формальних обмежень. 

Різноманітність проявів феномену фінансової відкритості, практична 

недосяжність завершеного стану спонукає до її аналізу в рамках 

інституціонального підходу. Фундаментальна методологічна основа 

інституційного підходу і полягає у можливості теоретичного осмислення та 

аналітичного відтворення економічного розвитку, який розуміється одночасно 

як структура, процес та складна кумулятивна причинність, що лежить у його 

основі [69, c. 13]. 



62 
 

Вагомою перевагою інституціонального підходу в контексті опанування 

ефектами фінансової відкритості виступає можливість розбудови інституційних 

макроекономічних механізмів забезпечення системного структурного розвитку 

економіки, а не просто зміни регуляторних рішень з непевним результатом. Як 

зазначає В. Базилевич, усвідомлення таких перспектив зумовлює посилену 

увагу до інститутів, як до невід’ємної компоненти досліджень організаційно-

управлінських аспектів економічного розвитку загалом, так і більшості підходів 

до проблем фінансів зокрема [70, c. 20].  

Пояснюється це тим, що розвиток інститутів фінансового сектору 

(інвесторів, посередників, регуляторів тощо) відбувається в умовах їх 

перманентної взаємодії та взаємозалежності з різного роду формальними 

(нормативно-правове поле) та неформальними (політичні, соціальні, 

психологічні, культурні чинники) суспільними інститутами. Застосування ж 

інституціонального підходу дозволяє розширити системний аналіз складних 

багатокомпонентних фінансових явищ (Зокрема з урахуванням ролі 

суб’єктивних чинників, мотивів, впливу екзогенних чинників, 

макроекономічної динаміки) та забезпечити регуляторний вплив на складні 

міждисциплінарні процеси через взаємодію відповідних інститутів. 

Вихідною точкою інституціонального підходу є поняття інституту. В 

узагальненому вигляді, відповідно до поширеного визначення Д. Норта під 

інститутом слід розуміти певні «правила гри» у суспільстві, що діють у вигляді 

обмежень, визначаючи взаємодію членів суспільства. Д. Нортон виокремлює: 

формальні правила поведінки (закони, нормативи, угоди), неформальні 

інститути (норми моралі, традиції), а також процедури запобігання та усунення 

відхилення від встановлених норм поведінки, що діють в суспільстві [71, c. 11]. 

В той же час в практиці наукових досліджень, зокрема і вітчизняних, під 

терміном інститут прийнято розуміти не тільки норми і правила, але й 

організації, стійкі суспільні структури і явища (мотиви, трансакційні витрати, 

інформація) [72, c. 8].  
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На нашу думку такий підхід, коли під інститутами маються на увазі не лише 

норми і правила, алей й організації, суспільні структури і супутні явища є 

цілком прийнятним. Він виділяє принциповий елемент теоретичної конструкції 

і дозволяє спростити складний термінологічний апарат інституціонального 

підходу. Використання терміну інститути для позначення фінансових 

посередників є досить поширеним в наукових дослідженнях [73, c. 17]. 

З урахуванням наведених вище визначень, в рамках цього дослідження 

використовується термін «інституціональний» для позначення дій спрямованих 

на пізнання, формування та зміну інститутів, як похідний до терміну 

«інституціоналізм». Водночас термін «інституційний» використовується для 

позначення відносин з інститутами. Хоча, в певних випадках вони можуть 

ототожнюватись [74, c. 57]. Під інституціями маються на увазі організації, що 

розробляють та встановлюють певні правила реалізації економічних відносин у 

фінансовій сфері, у т.ч. законодавчі органи та міжнародні фінансові установи, 

тобто чинять формалізований вплив на інститути.  

Основним супутнім по відношенню до інститутів поняттям виступає поняття 

відносин. Згідно Т. Еггерсона, інститути і функціонують у формі відносин [75, 

c. 87]. Тоді як головним суб’єктом процесу інституціонального регулювання в 

умовах трансформаційних переходів від фінансово закритої до відкритої 

системи виступають органи державної влади у взаємодії із інституційними 

учасниками, саморегулівними організаціями фінансових ринків, які у 

відповідності до національної специфіки чинять регуляторний вплив на 

розвиток інститутів. Припущення щодо інституціональної еластичності та 

динаміки допускає такий регуляторний вплив з метою усунення 

інституціональних деформацій [76, c. 160]. 

Регулювання інституційних відносин є найскладнішою формою управління, 

але спроби економічної трансформації без врахування специфіки 

функціонування інститутів та взаємної адаптації процесів призводить до 

недоотримання бажаного результату [77, c. 86]. Одним з яскравих прикладів 
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такого твердження є спроби підвищення фінансової відкритості або обмеження 

транскордонних потоків капіталу обмежені рамками формальних заходів. 

Локальним підтвердженням необхідності застосування інституціонального 

підходу для розкриття теоретико-методологічних засад фінансової відкритості 

слугує і зміщений у більш пізніх дослідженнях фокус пошуку позитивних 

наслідків вільного руху капіталу у бік непрямого впливу на розвиток інститутів 

фінансового сектору [33, c. 3]. Напередодні ГФК, зважаючи на слабку 

кореляцію відсоткових ставок і характеру потоків капіталу, були зроблені 

досить ґрунтовні припущення, що причиною цьому є слабкий розвиток 

інститутів у країнах із недорозвиненими ринками [78, c. 2]. За таких 

припущень, слабкий розвиток інститутів, з одного боку, відштовхує 

потенційних іноземних інвесторів, а з іншого – не дозволяє ефективно 

інвестувати наявний та отриманий капітал в економіку країни.  

Слід додати, що критичність порогового рівня розвитку повинна стосуватись 

як інститутів фінансового сектору, так і ринкових інститутів в ширшому 

розумінні, зокрема розвитку конкуренції та захисту права власності, 

бюрократичного управління, економічної політики, торговельної інтеграції. До 

кола факторів, що негативно позначаються на залученні капіталу, також слід 

віднести і низьку якість людського капіталу (зокрема в частині низького рівня 

освіти) та асиметрію інформації, що обмежують можливість ефективної 

алокації капіталу.  

Відповідно, за такого підходу, позитивний вплив фінансової відкритості та 

вільного руху ТПК проявиться лише в країнах, які перевищили ці порогові 

значення. Без цього вплив на економічне зростання буде лишатись 

невизначеним, а от макроекономічна волатильність та ризик фінансової 

нестабільності внаслідок зростання обсягів потоків капіталу зростатимуть. При 

цьому слід підкреслити, що високі порогові значення розвитку ринкових 

інститутів властиві саме розвиненим країнам. З огляду на це парадигма 

стимулювання наздоганяючого зростання для відстаючих країн за рахунок 
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фінансової лібералізації без регулювання впливу потоків капіталу на економіку 

втрачає свою актуальність та не може вважатись справедливою. 

Водночас забезпечення ефективного регулювання впливу потоків капіталу 

на національну економіку лише встановленням або відміною нормативних 

обмежень на свободу їх руху демонструє обмежену ефективність. Досить часто 

потоки капіталу цілком вільно рухаються і попри встановлені обмеження. 

Проте, це означає не безглуздість встановлення обмежень, а необхідність 

забезпечення їх реалізації на інституціональному рівні, зокрема шляхом:  

– розвитку інституціонального середовища фінансового сектору в умовах 

якого інституційні учасники фінансових ринків здатні дотримуватись 

встановлених обмежень і не потребують тіньових схем для нівелювання 

титульного або валютного ризиків; 

– підвищення інституційної спроможності держави забезпечити 

обґрунтування, дієвість, контроль та відповідальність за порушення 

встановлених обмежень; 

– узгодження впливу потоків капіталу з параметрами макроекономічної 

динаміки та економічними мотивами інституційних учасників фінансових 

ринків; 

– визначенням цілей підвищення або обмеження фінансової відкритості з 

завданнями економічного розвитку: посилення конкурентоспроможності, 

структурного реформування або інтеграційного процесу. 

Інституціональний підхід, на відміну від поширеного на докризовому етапі 

неоліберального підходу, орієнтований на забезпечення продуктивного впливу 

фінансової відкритості засобами широкого комплексу заходів державного 

регулювання в рамках узгодження політик різних регуляторів, розвитку 

інституціонального середовища та врахування мотивів поведінки учасників 

економічних відносин, опосередкованих динамікою макроекономічних 

параметрів, структурного розвитку економіки, державної економічної політики. 

В рамках такого підходу допускається, що фінансова відкритість може чинити 
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як продуктивний, так і контпродуктивний вплив відповідь на який потребує 

узгодженої реакції низки регуляторів.  

На відміну від цього неоліберальний підхід орієнтований на доцільність 

перманентного руху до максимальної фінансової відкритості. Для цього 

потрібно мінімізувати регуляторний вплив до меж монетарного 

інструментарію, в окремих випадках доповнений тимчасовим використанням 

інструментів обмеження короткострокових інструментів припливу капіталу. 

Узагальнено ці та інші відмінності зазначених підходів представлено у табл.1.2.  

Таким чином,  у спробі дати опис явища та процесу фінансової відкритості в 

рамках інституціонального підходу слід вести мову не стільки про лінійне 

скасування обмежень на рух потоків капіталу, скільки про широкий комплекс 

заходів максимізації продуктивних ефектів фінансової відкритості для 

економік, що розвиваються шляхом здійснення регуляторного впливу як на її 

прояви, так і на розвиток інституційного забезпечення. 

За традиційного підходу, прийнятого у наукових роботах протягом останніх 

тридцяти років, фінансова відкритість економіки визначається через кількісний 

обрахунок рівня законодавчо встановлених формальних обмежень. Проте, таке 

визначення можна прийняти тільки як вузьке, оскільки воно лише обмежено 

описує реальне коло чинників, що впливають на транскордонний рух потоків 

фінансового капіталу. 

Таблиця 1.2. 

Ключові відмінності інституціонального та неоліберального підходів до 
формування фінансової відкритості 

Концептуальні 
елементи 

Неоліберальний підхід Інституціональний підхід 

Чинники 

Норми регулювання, що 
визначають можливості 
здійснення операцій з 
капіталом та валютою 

Інституційні відносини, що 
визначають формальні та 

неформальні обмеження на 
транскордонний рух фінансового 

капіталу 

Вплив на 
економічний 

розвиток 

Максимальна відкритість 
чинить переважно 

позитивний вплив на 
довгостроковому етапі, 

забезпечує розвиток 

Вплив фінансової відкритості є 
проциклічним і залежить від 
макроекономічної динаміки, 

структурних параметрів, 
конкурентоспроможності 
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ринкових інститутів економіки, спроможності 
регуляторів та інституціонального 
середовища фінансового сектору 

Регулювання 

Мінімізація регулювання 
до меж монетарного 

інструментарію з 
тимчасовим застосуванням 

заходів обмеження 
припливу 

короткострокових потоків 
капіталу 

Узгодження якомога широкого 
кола інструментів різних видів 
політик та дій органів влади з 
метою охоплення різних форм 

проявів для максимізації 
ефективності регулювання 

Заходи 
підвищення 

Послідовна, поступова 
лібералізація рахунку 

операцій з капіталом та 
фінансового рахунку, 

перехід до 
вільноплаваючого курсу 

макроекономічна стабільність, 
транспарентність регулювання, 

розвиток інституціонального 
середовища фінансового сектору, 

заходи фінансової лібералізації  

Ціль фінансової 
відкритості 

Вільний рух капіталу Обмеження системного ризику – 
максимізація продуктивних 

впливу на економічний розвиток 
Джерело: складено автором 

Тоді як фінансова відкритість представляє собою комплексний економічний 

феномен, який проявляється у системі інституційних відносин, що визначають 

транскордонних рух потоків фінансового капіталу. Транскордонні потоки 

капіталу в національній економіці рухаються під дією формальних та 

неформальних чинників інституційного середовища. До таких чинників 

відносяться: законодавчо встановлені нормативні обмеження, інституційна 

спроможність держави, конкурентоспроможність економіки, рівень розвитку 

фінансового сектору, супутні трансакційні витрати, підприємницькі ризики, 

повнота інформації, довіра та інші чинники інституційного характеру, що 

впливають на мотиви ринкових суб’єктів. Під дією зазначених чинників 

формується система інституційних відносин, що визначають реальні обсяги та 

закономірності впливу транскордонних потоків фінансового капіталу на 

розвиток національної економіки.  

На відміну від традиційного підходу, що визначає фінансову відкритість в 

межах кількісного обрахунку нормативних обмежень, врахування 

інституційного середовища розширює можливості встановлення реальних 

характеристик руху транскордонних потоків фінансового капіталу та заходів їх 
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регулювання. За такого підходу, спроможність держави імплементувати на 

практиці нормативні обмеження на рух потоків капіталу, встановлені нею з 

урахуванням параметрів інституційного середовища, забезпечує підвищення 

продуктивних ефектів фінансової відкритості для національної економіки. 

Відтак, фінансову відкритість пропонується розглядати як систему 

інституційних відносин, що визначає транскордонний рух фінансового 

капіталу в національній економіці.  

Відповідно до узагальнених вище основних положень інституціонального 

підходу, система інституційних відносин, що визначає рівень свободи та 

особливості руху фінансового капіталу, може бути умовно зображена у вигляді 

системи чинників інституційного характеру, які визначають правила реалізації 

відносин у даній сфері. Зокрема це: 

- формалізовані у нормативно-правових актах вимоги, що впливають на 

свободу руху потоків фінансового капіталу (вимоги регуляторів); 

- неформальні обмеження, правила, звички, цінності: практичні аспекти 

захисту права власності, конкурентоспроможність економіки, країновий 

ризик, трансакційні витрати, інформаційна асиметрія, довіра, 

невизначеність, сприйняття фінансових ризиків, корупції, мотиви 

інституційних учасників, глобальні економічні процеси, динаміка 

національного виробництва, вплив міжнародних інституцій тощо; 

- інституційна спроможність регуляторів: контроль за дотриманням вимог, 

виявлення каналів обходу обмежень, професіоналізм, комунікація; 

Така систематизація інституційних чинників, що визначають характер 

відносин у сфері транскордонного руху фінансового капіталу, не тільки 

відображає цілком природну мінливість рівня фінансової відкритості, але й 

дозволяє обґрунтувати через їх взаємозв’язок вихідні припущення щодо 

перспективної моделі його регулювання. 

Так, якщо поточний стан неформальних обмежень сприяє продуктивному 

перерозподілу транскордонних потоків фінансового капіталу в інтересах 

стійкого зростання національної економіки, то законодавчі обмеження, 
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ймовірно, можуть бути лібералізовані і це знизить навантаження на регулятора 

щодо контролю дотримання вимог (вимоги до інституційної спроможності). В 

іншому випадку, суттєва перевага чинників з групи неформальних інститутів 

над законодавчо встановленими обмеженнями викликає потребу посиленого 

регуляторного примусу – тобто високого рівня інституційної спроможності 

державного регулювання.  

Такий запит може бути знижений, якщо законодавчі обмеження будуть 

визначені раціонально, маючи пріоритетом нівелювання ризиків фінансової 

нестабільності у таких найбільш критичних аспектах як: обмеження 

перманентного відтоку або раптової втечі капіталу, тамування перегріву 

окремих сегментів та не створюють надлишкового регуляторного тиску у більш 

стійких сегментах фінансового сектору. Крім цього регуляторний вплив 

повинен бути спрямованим і на адаптацію неформальних інститутів до потреб 

економічного розвитку (посилення захисту права власності, зміцнення ринкової 

конкуренції, підвищення довіри, зниження каїнових ризиків, підвищення 

конкурентоспроможності економіки тощо). 

Виникає питання співвідношення ролі формальних і неформальних 

інститутів. Тут ми погоджуємось із позицією Н. Крауса, який зазначає, що 

формальні фінансові інститути частково припиняють свою дію, але майже не в 

змозі змінювати неформальні фінансові інститути [79, c. 119]. Проте саме 

формальним інститутам відводиться ключова роль у встановленні й дотриманні 

фінансового порядку в економіці країни і вони повинні чітко врегульовувати 

взаємодію фінансових суб’єктів на основі законодавчо визначених правил, 

законів, регламенту, положень [79, c. 124].  

При цьому неформальні інститути у країнах зі слабкими ринками досить 

часто можуть відігравати провідну роль у системі інституційних відносин, що 

визначають характеристики феномена. Проте, як зазначалось вище, це не 

означає недоцільність формальних обмежень, а лише підкреслює потребу їх 

раціональної адаптації до поточних макроекономічних умов та завдань 

державної політики економічного розвитку і наступної наполегливої реалізації. 



70 
 

Потрібно наголосити, що в рамках аналізу впливу фінансової відкритості, як 

засобу забезпечення вільного руху капіталу, на економічний розвиток 

передусім розглядається рух приватного фінансового капіталу. Відповідно, під 

фінансовим капіталом пропонується розуміти «сукупність капіталізованих 

фінансових ресурсів, які використовують власники і менеджери в 

економічному процесі відтворення вартості як джерело фінансування 

господарської діяльності з метою одержання доходу, формування якого в 

економічній системі держави здійснюється на ринкових принципах і підходах» 

[80, c. 654-66].  

Визначальним, з огляду на зміст концепції фінансової лібералізації, є рух тих 

фінансових ресурсів, що реалізують екзогенний чинник економічного 

зростання, який вільно переміщується на ринкових умовах без перешкод з у 

сфері інституційних відносин. Тобто приплив іноземного капіталу виступає 

екзогенним чинником, який впливає на економічний розвиток. Таким чинником 

слід вважати не всі види капіталу, а лише фінансовий капітал суб’єктів 

господарювання (у т.ч. і державної форми власності).  

У той же час державні запозичення та інвестиції з аналізу феномену 

фінансової відкритості виключаються і повинні розглядатись окремо, оскільки 

навіть в умовах низького рівня фінансової відкритості держава має особливу 

свободу проведення фінансових трансакцій. Виключаються і фінансові 

трансакції, що формують вторинні доходи поточного рахунку платіжного 

балансу, оскілки вони є похідними по відношенню до руху потоків капіталу та 

лише можуть формувати капітал у майбутньому. 

 

Мотиви та фактори формування фінансової відкритості 

Негативний досвід економічних криз, спричинених зокрема і впливом 

волатильних потоків капіталу, актуалізував проблематику фінансової 

відкритості та підняв питання теоретичного узагальнення і детермінації 

мотивів, факторів та особливостей формування фінансової відкритості 

транзитивними економіками. Для розуміння впливу фінансової відкритості на 
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економіку та власне природи її формування питання виявлення факторів і 

мотивів динаміки фінансової відкритості виявилось винятково важливим. Тоді 

як практично весь активний період процесу глобалізації цьому питанню 

приділялося мало уваги, хоча твердження про те, що фінансова відкритість 

виступає необхідною умовою залучення в країну іноземного капіталу для 

забезпечення економічного зростання, поглиблення та розвитку фінансового 

сектора формувало основний мотив трансформаційних економік. 

Згідно з поширеними теоретичними узагальненнями, мотивами фінансової 

лібералізації виступають: 

– забезпечення джерел фінансування державних запозичень та приватизації; 

– імпорт інвестиційних ресурсів, технологій, організаційних практик; 

– розширення ринків збуту, перетворення внутрішніх заощаджень на зовнішні 

активи; 

– розвиток внутрішнього фінансового сектора; 

– прагнення до інтеграції у світовий економічний простір [81, c. 65]. 

Разом з тим, ці мотиви можна визначити, як формалізовані цілі економічної 

або бізнес-політики, а до визначальних чинників фінансової відкритості слід 

віднести більш фундаментальні мотиви широкого кола економічних суб’єктів. 

Зміна цих мотивів, в свою чергу, визначає не тільки швидкість руху до 

фінансової відкритості, але й напрямок руху. Адже відповідна зміна ринкових 

очікувань, параметрів середовища може викликати мотив обмеження 

фінансової відкритості. 

Перманентна можливість зміни мотивів прагнення до відкритості або 

закритості втілює в собі ті самі вагомі суперечності, розкриття яких відкриває 

перспективи формування ґрунтовного уявлення про характер процесу та його 

можливі напрями подальшого розвитку. Дані суперечності набувають певного 

пріоритету у якості джерела процесу руху до фінансової відкритості або 

закритості по відношенню до формальних інститутів.  

Суперечність, як джерело розвитку знаходить своє визнання у рамках 

діалектичної теорії. Так, Г. Гегель, у філософії якого суперечність займала 
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центральне місце, визначав її як «корінь будь-якого руху та життєвості» [82, c. 

65]. Можна також згадати антиномію Е. Канта щодо свободи та неуникності як 

причинності, яку він розв’язав показавши, що усвідомлений вибір, у тому числі 

і до самообмеження також є свобода, в залежності від обставин. Ланцюжок 

взаємопов’язаних підстав породжує мотиви, що схиляють поведінку в один чи 

інший бік, в залежності від внутрішнього принципу суб’єкта. Якщо поведінка 

визначена внутрішнім уявленням про найкраще, то вона і є свободою [83, c. 

287]. По відношенню до однієї з форм економічної свободи – фінансової 

відкритості, це можна інтерпретувати таким чином, що природнім можуть бути 

прагнення економічних агентів як до відміни, так і до встановлення обмежень, 

в залежності від макроекономічного моменту та інституційних відносин. 

Таким чином одночасне прагнення до відкритості та закритості (як боротьба 

протилежностей внутрішньо притаманних явищу фінансової відкритості), 

формує суперечність, яка виступає важливою складовою процесу розвитку 

останнього. Поняття суперечності широко використовується для аналізу та 

характеристики розвитку відносин [84, c. 47]. При цьому суперечність 

характеризує стан відносин напередодні їх зміни, яка не обов’язково є 

результатом конфлікту. Не потрібно зводити цю суперечність до абсолютного 

протиставлення. Цілком можливо зняти суперечність шляхом регуляторного 

впливу на інституціональному рівні.  

Складність визначення природи мінливого явища та суперечливого процесу 

фінансової відкритості за допомогою методів емпіричного аналізу, примушує 

звернутись до діалектичного матеріалізму, як основи об’єктивного аналізу 

суперечливих зв’язків, що виникають, розвиваються та зникають у процесі 

розвитку суспільно-економічних відносин, і тим самим опосередковують рух 

фінансового капіталу між країнами та визначають основні мотиви прагнення до 

зміни стану відкритості фінансової сфери. 

Реалізація пізнавального потенціалу діалектичного матеріалізму відкриває 

перспективу усвідомлення прагнення до відкритості та закритості, як полярно 

суперечливих глибинних мотивів, протистояння яких визначає їх перманентний 
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взаємозв'язок та об’єктивну мінливість [85, c. 178]. Діалектична єдність 

визначальних мотивів в контексті інституціоналізації феномену фінансової 

відкритості дає підстави і для розуміння об’єктивних передумов динаміки 

процесу фінансової відкритості. Більше того, суперечності інтересів 

економічних суб’єктів, що постійно змінюють свою гостроту під впливом часу 

та обставин в процесі суспільно-економічного розвитку зумовлюють 

об’єктивну мінливість і руху до фінансової відкритості. Визначальними 

мотивами, що формують глибинну сутність суперечностей та детермінують 

напрям руху до фінансової відкритості відносяться: 

- прагнення до фінансової свободи при одночасному прагненні до 

фінансової стабільності та максимізації прибутку; 

- потреба у розширенні бази фінансових ресурсів та обмеженні відпливу 

капіталу; 

- прагнення до інтеграції і водночас захисту національних інтересів; 

- інтерес у поділі відповідальності за ефективність політики при 

збереженні монетарного суверенітету; 

- стан недовіри, що нівелюється поінформованістю; 

Слід звернути увагу на мотив перенесення відповідальності за регуляторні 

функції монетарної влади. Постульовані переваги безмежної фінансової 

відкритості: розширення ресурсної бази та її здешевлення, хеджування ризиків, 

відмова від цілої низки завдань моніторингу та контролю, дотримання 

стабільного курсу і, навіть, певним чином, завдань інституційного розвитку 

приваблюють монетарних регуляторів країн з малими відкритими економіками. 

Тому мотивація з боку монетарних регуляторів підвищити рівень фінансової 

відкритості також є доволі потужною. Хоча періодична трансмісія потужних 

екзогенних фінансових шоків час від часу актуалізує потребу посилення 

монетарного суверенітету для їх подолання. 

Мінливість цих зв’язків під впливом екзогенних та ендогенних чинників 

економічної динаміки визначає перманентну можливість періодичних змін 

напрямів руху до фінансової відкритості. Як зазначав М. Обстфельд, дуалізм 
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переваг та недоліків фінансової відкритості є притаманною особливістю 

реального світу [86, c. 10]. Але потрібно мати на увазі, що попри вагомі ризики 

та перешкоди, прагнення до фінансової відкритості має глибинні економічні та 

соціо-культурні мотиви, що превалюють над мотивами закритості.  

Опосередковані розвитком систем транспорту та комунікації, вони полягають 

у реалізації прагнення доступу до нових ринків та ресурсів поза межами 

держави, а також вивільнення з-під державного нагляду та регулювання і 

визначають потенціал подальшого розгортання тренду фінансової лібералізації 

та глобалізації. Визначальними чинниками інституційної модернізації та 

забезпечення процесу фінансової відкритості на сучасному етапі також 

виступають суперечності корупційних мотивів в державному регулюванні та 

супутньої інформаційної асиметрії у відносинах держави з малим бізнесом та 

великими корпораціями. 

Таке співвідношення мотивів прагнення до відкритості та закритості можна 

визначити як глибинну суперечність процесу формування фінансової 

відкритості, що проявляється через поведінку суб’єктів господарювання та 

власників капіталу. Наявність даної суперечності визначає особливості мотивів 

та чинників розгортання лібералізаційних процесів в різних типах економік. 

При цьому різниця в темпах фінансової відкритості дає підстави 

стверджувати, що у розвинених країнах та країнах, що розвиваються, мотиви та 

фактори її набуття доволі сильно відрізняються. Так, головним мотивом 

фінансової відкритості розвинених країн виступає наявність конкурентних 

переваг та пов’язана із ними активна позиція внутрішніх виробників та 

інвесторів цих країн. Маючи бажання розмістити капітал з більшою нормою 

дохідності або дістатись нового ринку збуту, вони формують запит на зняття 

обмежень на вихід за межі внутрішнього ринку. Виведений за кордон капітал та 

продана там продукція зумовлюють зворотний приплив капіталу у країну у 

вигляді отриманого прибутку та репатріації інвестицій. Це, у свою чергу, 

стимулює зняття обмежень на приплив капіталу. 
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Іншим вагомим мотивом виступає бажання власників капіталу розмістити 

його для збереження у зоні низького ризику у юрисдикції розвиненої країни. 

Низька норма прибутку в такій країні нівелює, певною мірою, спекулятивний 

потенціал такого капіталу і водночас розширює дешеву ресурсну базу 

внутрішнього бізнесу та публічних фінансів [87, c. 39]. Цей процес виступає 

мотивом поглиблення фінансової відкритості розвиненої країни. 

Ще один – особливий – мотив руху до фінансової відкритості притаманний 

розвиненим країнам, валюта яких виконує функцію резервної. У цьому випадку 

держава такої країни отримує додаткові переваги як від експорту, так і імпорту 

капіталу, що в свою чергу вимагає фінансової відкритості. Таким чином, 

рушійною силою руху розвинених країн до фінансової відкритості виступає їх 

промисловий розвиток і накопичення капіталу, а також зниження норми 

прибутку (як у фінансовому, так і у реальному секторі). 

Водночас обставини що зумовлюють рух у напрямі фінансової відкритості 

країн, що розвиваються, з транзитивними економіками, можуть бути 

відмінними. Визначальними для таких країн виступає брак фінансових ресурсів 

для фінансування бюджетних та зовнішньоторговельних дефіцитів, а також 

перспективи прискореної інтеграції. Тож спонукальним мотивом лібералізації 

для транзитивних економік, що визначив потребу у знятті обмежень на приплив 

іноземного капіталу виступає приватизація багаточисельних державних 

підприємств, що залишились у спадок від планової економіки. Бажання 

залучити валютні надходження від приватизації до бюджету виступило 

суттєвим мотивуючим фактором руху до фінансової відкритості транзитивних 

економік ЦСЄ та країн СНД на початку 1990-х рр. Значною мірою цей збіг 

також посилив глобальний рух до фінансової лібералізації.  

Період найбільш активної лібералізації рахунку операцій з капіталом у 

країнах, що розвиваються, співпадає з періодом буму транскордонних потоків 

капіталу. Так, протягом 1980–2000 рр. обсяги ТПК у світі зросли у понад 5 

разів. Цілком закономірним видається припущення, що стрімке зростання 
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заощаджень у країнах, що розвиваються, у цей період виступило джерелом 

формування величезних обсягів вільного капіталу. 

Але значно більше примноження капіталу відбулось у процесі розвитку 

вторинного сектора іпотечного ринку, в процесі додаткової сек’юритизації та 

емісії лінійки похідних фінансових інструментів, використання схем 

траншування боргових і пайових цінних паперів, забезпечених пулами 

іпотечних кредитів із первинного сектора. Тільки у США розвиток іпотечних 

деривативів втричі збільшив капіталізацію іпотечного ринку [88, c. 60]. 

Доповнив цей процес розвиток інших похідних інструментів та поширення їх 

обігу на міжнародних ринках, завдяки розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій. Важливу роль у продукуванні фінансового капіталу відіграла і 

реалізація програм політики «кількісного пом’якшення».  

Іншими словами, «великий вибух» міжнародного капіталу (понад 4,5 трлн 

дол США [89, с. 394] в рамках політик кількісного пом’якшення) та розвиток 

фінансових технологій стали вагомими чинниками формування фінансової 

відкритості країн світу. В цей період розвинені країни, як мінімум формально, 

вже були більш відкритими, ніж країни, що розвиваються. Тому процес 

лібералізації у найбільш активний період 1990–2000 рр., вже більшою мірою 

позначився на країнах з ринками, що формуються. В цей же період, на думку 

деяких дослідників, найбільш стрімко зростав у світі і рівень фінансової 

інтеграції [90].  

Інший вектор зусиль, що зумовив рух транзитивних країн до фінансової 

відкритості, формував запит власників капіталу на його захист, ускладнений в 

умовах недорозвиненого інституціонального середовища, що підвищує 

ризикованість та знижує перспективи інвестування на внутрішньому ринку. 

Цей мотив зумовлює негативний характер «втечі капіталу». Цікаво звернути 

увагу і на суперечливу мотивацію регуляторів. Для них, через активізацію ТПК, 

а також розвиток фінансових технологій, які розширили можливості уникнення 

регуляторних вимог, стало надто складно і витратно намагатися реалізовувати 

ефективні обмеження. Це також зумовило їх прагнення до лібералізації [91]. І, 
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Водночас негативний вплив ТПК на формування чинників системного ризику 

фінансової нестабільності вимагали посилення уваги та контролю за рухом 

ТПК на внутрішні ринки. 

Таким чином, спільним для обох типів країн (розвинених та тих, що 

розвиваються) виступає мотив виведення певної частки капіталу з країни. При 

цьому головна відмінність процесу фінансової лібералізації країн – розвинених 

і таких, що розвиваються, – полягає в тому, що мотивація перших 

забезпечується активною позицією внутрішніх власників капіталу, що 

зумовлена потужними ринковими перевагами. Тоді як у країнах, що 

розвиваються, головний мотив зумовлюється пасивним сподіванням на 

приплив іноземного капіталу і, меншою мірою, активною позицією 

внутрішнього інвестора, який прагне убезпечити капітал за кордоном. 

Слід відзначити потужність ендогенного фактору руху до фінансової 

відкритості транзитивних економік. Важливим для країн Європи мотивом 

посилення фінансової відкритості став рух до інтеграційного об’єднання в 

рамках ЄС, що відкривав перспективи отримання фінансової допомоги. Хоча 

саме цей фактор мав риси одночасно як ендогенного, так і екзогенного 

характеру. З одного боку, повна фінансова відкритість – безумовна вимога 

членства в ЄС, тобто екзогенний чинник. З іншого боку, бажання країн 

вступити в ЄС знаходить своє відображення в програмах відповідних 

політичних партій і заходи фінансової лібералізації активно просуваються 

зсередини. 

До ендогенних чинників формування фінансової відкритості відносяться і 

доволі специфічні явища. Наприклад, помітна кореляція між рівнем фінансової 

відкритості та політичними правами, свободами та рівнем корупції [92, c. 1331-

1334]. Разом із тим аналіз перебігу процесу та форм набуття фінансової 

відкритості різними країнами дає підстави для емпіричного спостереження 

того, що більш вільна, конкурентна та інклюзивна політична система більшою 

мірою використовує політики контролю за макроекономікою (параметри 

інфляції, сальдо бюджету, торговельного балансу, валютного курсу) [93]. 
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До екзогенних чинників формування фінансової відкритості слід віднести 

вплив міжнародних угод (у рамках співпраці з МВФ, СОТ, ОЕСР, ЄС, АСЕАН). 

Формальні і неформальні вимоги співпраці з ними, а також мотиви до 

приєднання спонукають учасників до фінансової відкритості. Так, Дж. Джойс 

та І. Ной дослідили вплив МВФ на розгортання процесу фінансової 

лібералізації в країнах з економіками, що розвиваються і зробили висновок, що 

хоча така тенденція відповідала сучасному етапу і розвинені країни так само 

прагнули до лібералізації, роль МВФ у розгортанні цього процесу у 1990-х рр. у 

тих країнах, з якими він співпрацював була доволі помітною [94, c. 429]. Хоча 

МВФ, можливо і не примушував країни рухатись до фінансової відкритості 

попри їх бажання, він цілком сприяв формуванню такого бажання, 

аргументуючи потенційні переваги та надаючи гарантії стабілізаційних 

кредитів на випадок відтоку капіталу [95, c. 34].  

Незалежне бюро оцінювання МВФ, яке вивчало політичну позицію МВФ 

щодо цього питання, зробило висновок: «таким чином, МВФ, безсумнівно, 

заохочував країни, які хотіли рухатись до лібералізації рахунків капіталу, і 

навіть виступав у якості вболівальника, коли хотів це зробити, особливо до 

кризи в Східній Азії, але немає доказів того, що він застосував значні важелі 

для того, щоб підштовхнути країни рухатися швидше, ніж вони хотіли» [96]. 

Слід зазначити, що поняття «фінансова відкритість» та «фінансова 

інтеграція» у ряді наукових і, особливо, науково-публіцистичних працях 

вживаються як синоніми [97]. Разом із тим у ході дослідження природи 

процесу, який призвів до їх появи, стає цілком зрозумілим, що явища, які 

втілюють ці поняття, мають принципові змістовні відмінності. Дослідження 

показують, що одна країна може мати відмінні рівні відкритості та інтеграції 

[98, c. 514-516].  

У деяких наукових роботах визначення фінансової інтеграції пов’язується із 

досягненням високого ступеня фінансової відкритості, а фінансові ринки 

вважаються інтегрованими, якщо однакові фінансові активи на них генерують 

однакові потоки та прибутки, вартість інструментів перебуває на одному рівні 
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[99], один і той самий учасник на фінансових ринках різних (фінансово 

інтегрованих) країн має доступ до однакового набору інструментів, стикається з 

однаковими вимогами та ризиками, має однакові права та несе однакову 

відповідальність [100]. 

Проте, визначення ступеня інтеграції на підставі ознаки відсутності 

регуляторних обмежень на трансфер капіталу та відсутності дискримінаційних 

положень для учасників не може бути вичерпним, з огляду на різноманітність 

форм інтеграційних взаємовідносин у сфері міжнародних фінансів [101, c. 31]. 

Не може задовольнити і визначення фінансової інтеграції як процесу, за якого 

національний фінансовий ринок стає більш щільно інтегрованим з фінансовими 

ринками інших країн або світовим фінансовим ринком [102].  

Тобто процес інтеграції, як і фінансова відкритість, також передбачає 

усунення бар’єрів для іноземних фінансових інститутів з боку національних 

фінансових систем, щоб вони могли проводити транскордонні фінансові 

операції [103]. Головним чином, з огляду на таке припущення поняття 

фінансової відкритості та фінансової інтеграції інколи використовуються як 

тотожні. Проте, на нашу думку, їх потрібно досить жорстко розмежувати.  

По-перше, рух до фінансової відкритості не завжди прискорює фінансову або 

економічну інтеграцію. І навпаки, фінансова відкритість в основних свої 

формах прояву зовсім не означає високого ступеня фінансової інтеграції. 

Характерним прикладом є національні фондові ринки постсоціалістичних 

економік. Хоча такі країни суттєво підвищили рівень своєї фінансової 

відкритості, фондові ринки лише деяких із них набули належного рівня 

розвитку. Попри високі показники фінансової глибини фондових ринків, що 

дійсно збільшились, такі якісні показники, як залученість на них міжнародних 

інвесторів, котирування цінних паперів національних компаній на міжнародних 

майданчиках, залишаються вкрай невиразними, тобто про фінансову інтеграцію 

ринків капіталу мова не йде.  

Наприклад, в Україні, Білорусі іноземні компанії на національних фондових 

ринках представлені епізодично і переважно в межах регіону. Про широку 
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залученість на світовому рівні взагалі не йдеться. Випадки ІРО національних 

компаній на міжнародних ринках також є доволі обмеженими, хоча й 

розміщувались на біржах Варшави та Лондона. Так само і суб’єкти 

господарювання не можуть без перешкод отримувати фінансування на 

кредитних або фондових ринках європейських країн. Причина цього, як буде 

показано нижче, не в низькому рівні фінансової відкритості. 

По-друге, відмінність між цими поняттями втілює представлення фінансової 

інтеграції як взаємопроникнення та взаємозв’язок фінансових ринків окремої 

країни із фінансовими ринками інших країн або міжнародними фінансовими 

ринками [104]. Тобто під фінансовою інтеграцією слід розуміти виключно 

процес поглиблення та розширення фінансових зв’язків однієї країни стосовно 

іншої, по відношенню до регіону або в межах світу. Таким чином фінансова 

інтеграція країни може бути визначена з позиції двох країн, регіону або світу. 

Тоді як фінансова відкритість – це більшою мірою характеристика економічної 

системи конкретної країни. 

По-третє, як зазначає Л. Баел, А. Феррандо та ін., рух до фінансової інтеграції 

на ринкових засадах цілком допускає збереження незалежності інтегрованих 

фінансових ринків від спеціальних регіональних фінансових установ. Мається 

на увазі, що для досягнення інтеграції не обов’язково створювати нові 

спеціальні установи на заміну існуючих. Навпаки, потрібно пристосувати 

умови для належного функціонування існуючих установ в умовах інтеграції. Це 

можливо і за часткової фінансової лібералізації в окремих галузях і не потребує 

повної фінансової відкритості. Хоча вирівнювання ринкової ціни на послуги та 

інструменти є важливим для уникнення арбітражу [100].  

Теоретичне узагальнення, обґрунтування і навіть усвідомлення складного 

явища фінансової інтеграції повністю ще не відбулося. Поки що фінансова 

інтеграція виступає невизнаним орієнтиром наступного етапу фінансової 

глобалізації. Проте на її користь звучать доволі професійні судження, 

відзначаючи, що міжнародна інтеграція може бути віднесена до переліку нових 

чинників економічного зростання, здатного забезпечити окремій країні не лише 
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розширення її присутності на традиційних міжнародних ринках, а й відкрити 

перспективи опанування нових у технологічному та галузевому плані ринків 

[105, c. 366].  

Наразі доволі високого рівня перспективи регіональної інтеграції (не 

рахуючи ЄС, що є прикладом граничної форми інтеграції) сягнули у Азійсько-

Тихоокеанському регіоні. Саме фінансова інтеграція виступає важливим 

елементом доповнення торговельної інтеграції та критичним елементом 

проєкту економічного співтовариства АСЕАН (ASEAN – The Association of 

Southeast Asian Nations) [106]. Поглиблення та розширення ринку капіталів у 

межах регіону сприятиме як його ефективному перерозподілу в інтересах 

підтримки стійкого економічного зростання шляхом інвестування у 

виробництво у регіоні, а також підвищить перспективи забезпечення фінансової 

стійкості та фінансової інклюзії в регіоні. 

Важливо також розрізняти поняття фінансової та торгівельної відкритості. 

Хоча вони близькі за тематикою застосування, проте мають принципову 

відмінність, зумовлену зв’язками з відповідним сектором економіки3. Ступінь 

торговельної відкритості визначається за часткою зовнішньоторговельних 

операцій  в економіці країни і пов’язана з її реальним сектором. Торговельна 

відкритість має щільний зв'язок із фінансової інтеграцією, тоді як фінансова 

відкритість переважно обмежується фінансовим сектором і може не 

поширюватись на реальний сектор. 

Навпаки, саме реальні економічні процеси мають більший вплив на 

фінансову відкритість. Так, за дослідженням Дж. Айзенмана та І. Ноя, для 

країн, що розвиваються, одне стандартне відхилення в торговельній відкритості 

пов’язане зі збільшенням реальної фінансової відкритості країни на 9,5% [93]. 

Підтверджують ці висновки і дослідники з групи країн Перської затоки, 

                                         
3 Хон Джан Лі відзначає, що хоча торговельна й фінансова лібералізації і мають однакову кінцеву 
мету – повну інтеграцію, між ними є значна відмінність. Якщо зняття всіх торгових бар’єрів і 
гарантований вільний рух товарів через кордони означає, що торговельної інтеграції досягнуто, то 
стан фінансової інтеграції не досягається автоматично за фінансової відкритості економіки.  
докладніше: [62] 
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відзначаючи торговельну відкритість як визначальну детермінанту фінансової 

відкритості [107, c. 764]. Ці висновки дають підстави стверджувати, що 

інтенсивність фінансової відкритості, у значній мірі може визначатись 

торговельною відкритістю. 

Чітка детермінація взаємозв’язку фінансової лібералізації, відкритості та 

інтеграції потребує подальшого поглиблення наукових досліджень в цьому 

напрямі для критичного переосмислення перспектив та наслідків процесу 

економічної глобалізації й обґрунтування нового теоретичного підходу щодо 

подальшого соціально-економічного розвитку малих відкритих економік. 

Фінансова відкритість несе як переваги, так і ризики. Щоб наслідки фінансової 

відкритості не виходили надто дорогим і витратним для національної 

економіки, результати порівняння її ризиків та переваг повинні знаходити своє 

відображення у регулюванні фінансової відкритості. 

 

1.3. Методологічний інструментарій оцінки фінансової відкритості 
Перебіг азійської фінансової кризи 1997 р. викликав бум наукових 

публікацій, присвячених емпіричним дослідженням наслідків лібералізації 

потоків капіталу в розвинених країнах та країнах, що розвиваються. Через це 

актуалізувались і роботи з розроблення наукових методик вимірювання 

кількісних параметрів фінансової відкритості. Відсутність подібних методів 

тривалий час обмежувала предметність дискусії щодо ефективності 

лібералізації операцій з капіталом. 

В основу перших методик так званого традиційного підходу до вимірювання 

фінансової відкритості було покладено систематизацію діючих на території 

країни нормативних обмежень на операції з капіталом іноземного походження. 

Такі нормативні обмеження можуть поширюватися на цілий спектр відносин та 

включати різноманітні інструменти – податкового, цінового, кількісного 

характеру. Як головне джерело первинних даних для оцінки фінансової 

відкритості за такою методикою було використано AREAER (Annual Report on 
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Exchange Arrangements and Exchange Restrictions) – Річну доповідь щодо угод та 

обмежень валютообмінних операцій МВФ [108].  

Цей звіт щорічно видається з 1950 р. У кожному звіті публікуються 

текстовий перелік наявних обмежень на будь-які форми міжнародних 

розрахунків, що діяли в країні – члені МВФ упродовж звітного року. Важливі 

зміни, що сприяли використанню даних із цього звіту для аналізу рівня 

фінансової відкритості країни, були внесені у формат звіту в 1996 р. З цього 

періоду звіт містить структуровані дані щодо наявності, відсутності або 

несуттєвості обмежень у країні – члені МВФ, яка приєдналася до виконання 

ХІV статті Статуту на операції з іноземним капіталом, згруповані за 11 

основними видами: 

1) операції з цінними паперами; 

2) інструментами грошового ринку; 

3) операції з деривативами; 

4) операції спільного інвестування; 

5) комерційні кредити; 

6) фінансові кредити; 

7) гарантії та поручительства; 

8) прямі інвестиції; 

9) ліквідація прямих інвестицій; 

10) операції з нерухомістю; 

11) операції з приватним (особистим) капіталом. 

У звіті зазначається, що деякі обмеження можуть запроваджуватись з питань 

національної безпеки, і в такому випадку вони незараховуються як заходи 

контролю за фінансовим рахунком.  

На основі цих даних Мензі Чінн та Хіро Іто запропонували методику для 

обрахунку кількісного показника нормативних обмежень фінансової 

відкритості [109]. Визначаючи наявність або відсутність у країні нормативних 

обмежень на операції за зазначеними в AREAER групами протягом року, ця 

методика дає можливість надати кількісну оцінку ступеня лібералізації 
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операцій з капіталом, розрахунків за поточними операціями або вимоги з 

виведення отриманого прибутку в межах певної країни. 

Хоча умовність такої методики цілком зрозуміла (складно проаналізувати 

увесь спектр можливих нормативних обмежень: вона не враховує неформальні 

обмеження, містить суттєвий лаг і, головне, – не відображає реальний стан і 

бар’єри руху потоків капіталу в країні). Проте ця методика дала можливість 

провести порівняльну оцінку ступенів відкритості різних країн та надати 

кількісну оцінку процесу фінансової інтеграції та ролі фінансової відкритості у 

цьому процесі. 

Завдяки простій уніфікованій методиці, статистично значимому періоду 

спостережень (дані AREAER публікуються щорічно з 1950 р.), деталізації звіту 

(з 1996 р він включає 11 тематичних категорій, а не шість – як до цього), 

методика Чінн-Іто, надала поштовх цілому ряду наукових досліджень 

фінансової відкритості та динаміки процесу фінансової інтеграції, в основу 

яких також було покладено аналіз нормативного регулювання руху капіталу в 

країні, виражений через показник KAOPEN.  

Результати оцінки за цим підходом дозволяють порівняти поширеність 

обмежень або рівень нормативного регулювання, що впливають на рівень 

фінансової відкритості. Інколи цей показник також називають нормативна 

відкритість або фінансова відкритість «де-юре». Проте, потрібно підкреслити, 

що дана методика не дає уявлення про реальний стан фінансової відкритості, а 

лише дозволяє провести відносне порівняння щільності регуляторних обмежень 

в різних країнах. Більш коректним є визначення результатів такого 

вимірювання як рівня нормативних обмежень за показником «де-юре» або 

просто оцінка нормативно-правового регулювання фінансової відкритості. 

Відповідно до підходу М. Чінна  та Х. Іто, індекс KAOPEN представляє суму 

умовних бінарних змінних, які описують наявність обмежень на міжнародні 

фінансові операції, що представлені у звіті МВФ AREAER у розрізі операцій по 

капітальному рахунку, рахунку поточних операцій, наявності подвійних 

обмінних курсів та вимог до репатріації прибутків. При цьому значення «1» 
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відповідає відкритості, а «0» – наявності обмежень. Показник обмежень на 

операції з капіталом обчислюється як середнє арифметичне та виступає 

складовою нормованої компоненти індексу. Відповідно, країна з найбільшим 

модульним значенням показника від 0 до 1, має найвищий ступінь фінансової 

відкритості, із найнижчим – є найбільш закритою.  

Загалом цей індекс дає змогу отримати уявлення про наявність у країні 

множинності валютного курсу, обмежень на поточні операції та операції з 

капіталом, а також вимог щодо обов’язкового продажу валютної виручки. 

Графічне представлення показників фінансової відкритості розвинених країн та 

країн, що розвиваються, дає можливість порівняти та перевірити гіпотезу про 

основні етапи руху до фінансової відкритості цих груп країн ( рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Динаміка індексів нормативного регулювання фінансової 
відкритості (показник «де-юре») за методикою вимірювання Chinn-Ito 

Джерело: [110].  

Як видно з наведеної на рисунку динаміки показника нормативного 

регулювання рахунку платіжного балансу (KAOPEN), модель Чінн-Іто цілком 

підтверджує тезу про зростання фінансової відкритості країн протягом 

активного періоду глобалізації у 1980–1990 рр. Крім того, вона дає підстави для 

низки цікавих висновків. Так, можна зазначити, що законодавчий процес 

підвищення фінансової відкритості розпочався з середини 1970-х рр. у колі 

розвинених країн, тоді як країни, що розвиваються, приєдналися до цього 

процесу приблизно з початку 1990-х.  
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У цей період багато різних країн світу зробили ставку на стимулювання 

економічного зростання за допомогою іноземного капіталу. Вони долучилися 

до виконання статті VIII Статуту МВФ та законодавчо зняли низку обмежень 

на транскордонний рух капіталу. Якщо у 1976 р. цю статтю зобов’язувалася 

виконувати лише 41 країна, то у 2004 р. таких країн уже налічувалося 158. 

Формальний стрибок, який можна побачити на графіку, припадає на 1996 р., 

коли було змінено методику складання AREAER (збільшення видів операцій з 

капіталом у звіті).  

Цікавим також є аналіз динаміки нормативних обмежень на рух капіталу із 

виокремленням індустріально розвинених країн, що лише підкреслює їх 

лідерство у цьому процесі. Такий аналіз також підтверджує, що упродовж 1990-

х рр. країни світу активізували рух до фінансової відкритості. При цьому 

розвинені країні очолювали цей процес.  

Причиною такого розподілу між рівнем жорсткості нормативного 

регулювання операцій з валютою та по рахунку капіталу можна пояснити 

зокрема тим, що внаслідок більш потужних фінансових ринків та високого 

рівня конкурентоспроможності розвинені країни внаслідок відкритості ще 

більше реалізовували свої переваги. Тоді як для більшості країн, що 

розвиваються спроби зняти нормативні обмеження на рух ТПК регулярно 

закінчувались фінансовими кризами, які примушували повертатись до 

обмежень. Під впливом кризових наслідків раптових припливів та втеч потоків 

капіталу вони просто не могли існувати без регулювання. Певним винятком 

виступають країни ЦСЄ, які вступили до ЄС – фінансова підтримка та 

інтеграційні вимоги останнього забезпечили високий рівень лібералізації цих 

країн, хоча й не убезпечили їх від фінансових криз.  

Після кризи 2008 р. розвинені країни зупинили рух до фінансової 

відкритості, а країни, що розвиваються, навіть почали запроваджувати 

обмеження на рух капіталу. З часом і розвинені країни активізували обмеження 

на певні види інвестицій. 
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До 2008 р., коли позначилось завершення чергового періоду глобалізації, 

наявні економічні дослідження так і не змогли продемонструвати доказів 

переконливих економічних переваг фінансової лібералізації у довгостроковому 

періоді. Як одна з найбільш вагомих причин цього називалась недосконалість 

методик обрахунку фінансової відкритості. Наявні показники рівня 

нормативних обмежень не дозволяли визначити наскільки ефективно вони 

діють у межах країни, що їх запровадила. Вони також не відображали реальний 

рівень інтеграції фінансової системи країни.  

Відповідно дослідники зосередили свої зусилля на пошуку можливих 

напрямів удосконалення методик розрахунку фінансової відкритості. Спочатку 

аналіз фінансової відкритості за методикою використання звіту AREAER 

базувався на дискретній оцінці представлених у табличному форматі даних. 

Пізніше розвиток обчислювальної техніки з кодування та аналізу тексту із 

використанням великих обсягів даних розширив можливості здійснення 

автоматизованої оцінки кількісних характеристик нормативного регулювання у 

сфері руху капіталу. Це дало поштовх для появи нових досліджень. З’явилися 

дослідження Д. Куінна, М. Тойоді, М. Шиндлера, пізніше об’єднані в одну 

роботу [98]. Згодом фахівці з МВФ на чолі з А. Фернандезом використали за 

основу метод М. Шиндлера, розширили його в часовому проміжку на більшу 

кількість країн, видів активів, напрями потоку капіталу [111]. Більшій 

відкритості за цією методикою відповідає показник «0». Слід підкреслити, що 

це так само є оцінкою рівня нормативних обмежень за показником «де-юре». 

Представлена А. Фернандезом методика включає аналіз наявності обмежень 

на руху капіталу по 100 країнах протягом 1995–2013 рр. Такий період 

зумовлений новим форматом звіту AREAER з 1996 р. З отриманих результатів 

можна виокремити характеристики фінансової відкритості у період активної 

фінансової глобалізації та після кризи. Графік наочно демонструє злам тренду 

руху до фінансової відкритості після 2007–2008 рр., що став помітним навіть у 

розвинених країнах ( рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Динаміка фінансової відкритості за індексом Фернандеза (оцінка 
«де-юре») 

Джерело: [111]. 

Головна відмінність методики А. Фернандеза від наведеного вище рис. 1.4. за 

методикою Чінн-Іто полягає у тому, що Чінн-Іто отримав результат на підставі 

обрахунку узагальнених певним чином видів обмежень систематизованих у 

вигляді таблиць. Тоді, як А. Фернандез базувався на текстовому аналізі 

нормативних документів, що регулюють операції з фінансовим капіталом. В 

останньому випадку оцінка відображає більший спектр можливих обмежень, у 

тому числі завуальованих, на рух інвестицій, валюто-обмінних операцій, 

кредитів в іноземній валюті тощо. 

Порівняння рис. 1.4. та 1.5. дозволяє зробити цікаве зауваження щодо того, 

що після 2008 р. рівень наявних обмежень на рух ТПК у розвинених економіках 

зріс навіть дещо вище ніж у економіках, що розвиваються, якщо звернути увагу 

на більш широкий спектр операцій та розділи законів, де уточнюються умови 

реалізації проголошених дозволів на операції з іноземним капіталом. 

Обмежений часовий ряд обрахунків А. Фернандеза не дозволяє повною мірою 

використати його підхід у даній роботі, на відміну від доступних даних Чінн-

Іто, що регулярно оновлюються. 
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Підходи «де-юре» дозволяють певним чином оцінити принципові тренди 

процесу фінансової лібералізації або посилення регулювання країн світу, але 

водночас мають і серйозні вади. Зокрема формат складання звіту річний і 

доволі дискретний, тому ускладнює оцінку умов та часового проміжку 

запроваджених обмежень. Але найголовніше: такий підхід дає суперечливе 

уявлення про реальний стан та тенденції руху потоків капіталу. Чи діють 

фактично в країні проголошені обмеження на рух капіталу? Або навпаки, чи 

означає відсутність нормативних обмежень дійсну відсутність перешкод для 

руху капіталу? Оцінка «де-юре» не дає відповіді на ці запитання.  

Як спроба вирішити цю проблему з’явився інший підхід, що орієнтувався на 

оцінку реальних показників руху потоків капіталу, які містяться у даних 

платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції країни. Такий підхід 

прийнято називати оцінкою фінансової відкритості «де факто». Слід 

акцентувати, що саме фактичні обсяги руху потоків капіталу відображають 

реальну фінансову відкритість економіки, а також її вплив на економічні 

процеси і, відповідно, характеристики руху потоків капіталу, тобто реальна 

фінансова відкритість потребує регулювання. 

Основу для такої оцінки, на підставі кількісного аналізу, може становити 

робота П. Лейн та Х. Мілеззі-Фіретті [112]. Якщо спрощено, то ця методика 

побудована на визначенні відношення кумулятивних транскордонних потоків 

припливу та відпливу фінансових ресурсів, доданих за модулем та унормованих 

до ВВП країни.  

Характерною особливістю цієї методики є врахування кумулятивних потоків 

складених за модулем, а не чистих потоків, що відображають залишкову 

вартість проведених за визначений період операцій. У випадку рівних за 

обсягом надходження та відпливу потоків капіталу врахування лише сальдо 

може показати відсутність руху. У випадку врахування кумулятивних потоків 

за модулем відображається повна сума транскордонних операцій з капіталом, 

що кращим чином характеризує фінансову відкритість національної економіки.  
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Для аналізу можуть використовуватися: ПІІ, ПІ (акції та облігації), банківські 

кредити, грошові перекази та трансферти, деривативи, державні та гарантовані 

державою запозичення, фінансова допомога тощо. За оригінальною методикою 

до перерахованих потоків також додаються чисті зовнішні активи та 

зобов’язання з міжнародної інвестиційної позиції, скориговані на зміну 

валютного курсу. ( рис.  1.6). 

 

Рис. 1.6. Динаміка фінансової відкритості країн світу за індексом Лейна та 
Мілеззі-Фіретті 

Джерело: [113].  
 

Крім цього, зазначена та інші методики орієнтуються на узагальнення даних 

активів та пасивів. Проте, такий підхід переважно оцінює не потоки, а зміну 

запасів, що загалом відображає не рух капіталу, а переоцінку внаслідок зміни 

валютного курсу, тобто не динамічні потоки. Це не повною мірою відображає 

стан фінансової відкритості і більшою мірою дозволяє оцінити фінансову 

інтеграцію в частині взаємопроникнення фінансових секторів.  

З огляду на особливості розвитку фінансових ринків транзитивних економік 

та доступну статистику, для порівняльного аналізу динаміки рівня їх фінансової 

відкритості достатньо обрахунку основних, притаманних ним, потоків: ПІІ, ПІ, 

кредитів, грошових переказів, державних запозичень та кредитів МФО. При 

цьому державні запозичення (кредити сектору ЗДУ) та кредити МФО, слід 

розглядати окремо, оскільки рух таких потоків може відбуватись і в умовах 
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низького рівня фінансової відкритості, за належного сприяння держави. Так 

само і грошові перекази або дивіденди опосередковано пов’язані з фінансовою 

відкритістю, скільки прямо не є потоками фінансового капіталу. Решта видів 

фінансових потоків для транзитивних економік, як правило складають незначні 

обсяги. 

Такий потік, як доходи від інвестицій, що обраховуються за поточним 

рахунком платіжного балансу можуть бути доволі великими, але вони, як 

правило є вторинними по відношенню до припливу чи відпливу ПІ. Ймовірно, 

що для детального аналізу структури припливу та відпливу капіталу в країні, 

потрібно враховувати всі зазначені вище види потоків. Тоді як для 

порівняльного аналізу рівня реальної фінансової відкритості економік, що 

розвиваються цілком релевантним є обчислення потоків інвестицій та кредитів, 

які формують абсолютну більшість потоків. Для відповідного розрахунку 

пропонується адаптована формула П. Лейн та Х. Мілеззі-Фіретті: 

 𝐹𝑂𝑓 = (𝐹𝐷𝐼𝑖𝑛+ 𝐹𝐷𝐼𝑜𝑢𝑡+ 𝑃𝐼𝑖𝑛+ 𝑃𝐼𝑜𝑢𝑡+ 𝐿𝑖𝑛+ 𝐿𝑜𝑢𝑡)𝐺𝐷𝑃  , 
 

де FOf – рівень фінансової відкритості;  

FDIin, PIin – обсяг прямих іноземних та портфельних інвестицій, здійснених 

нерезидентами до країни протягом року;  

FDIout, PIout – обсяг прямих іноземних та портфельних інвестицій, здійснених 

резидентами за кордон протягом року;  

Lin – обсяг банківських кредитів та інших позик нерезидентів, наданих протягом 

року;  

Lout – обсяг банківських кредитів та інших позик, наданих резидентами за 

кордон протягом року;  

GDP – обсяг ВВП (за рік). 

Такий підхід являє собою адаптовану для України методику, яка базується на 

основі методики П. Лейн та Х. Мілеззі-Фіретті, в частині визначення 
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відношення кумулятивних транскордонних потоків припливу та відпливу 

фінансових ресурсів, складених за модулем та унормованих до ВВП країни. 

Відмінність від методики П. Лейн та Х. Мілеззі-Фіретті полягає у тому, що при 

розрахунку приймаються потоки міжбанківських транскордонних кредитів, що 

дозволяє більш повно відобразити обсягів транскордонних потоків капіталу, що 

надходять та виходять з країни. Крім того, з формули виключається розрахунок 

зміни вартості активів внаслідок їх переоцінки, оскільки вона відбувається 

через зміну обмінного курсу валют, а не реальних потоків інвестицій, що 

дозволяє нівелювати номінальні зміни без реальних трансакцій. Слід зазначити, 

що саме фактичні обсяги реальної фінансової відкритості визначають її вплив 

на економічні процеси і потребують регулювання. 

Для порівняльного аналізу країн використовуються дані з офіційного сайту 

Світового банку, де акумулюються статистичні звіти центробанків, урядів та 

МВФ [114]. За відсутності повних даних щодо окремо валових потоків по 

країнах, аналізуються чисті потоки, хоча це небажано, оскільки двосторонні 

потоки можуть урівноважуватись і випадати з оцінки. Зокрема в роботі 

використано обрахунок руху банківських кредитів та позик за даними 

платіжних балансів та МІП різних країн, які здебільшого представлені у вигляді 

чистих потоків, що певним чином звужує відображення повного обсягу ТПК. 

Також потрібно звернути увагу на появу у новій редакції методології МВФ 

обрахунку платіжного балансу окремого підрозділу присвяченого похідним 

інструментам. Відповідні статті цього підрозділу включають фінансові 

інструменти, за допомогою яких відбувається торгівля фінансовими ризиками: 

опціонами, форвардні угоди і з іншими деривативами. Оскільки обрахунок цієї 

категорії було включено за оновленою методологією BPM6 [115] 

(опублікований у 2009 р., перехід на його використання в окремих країнах 

триває і досі), а в роботі було зроблено спробу показати динаміку фінансової 

відкритості на широкому часовому діапазоні, то дана стаття спеціально не 

виокремлювалась.  
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Тим більше, що для багатьох постсоціалістичних країн ЦСЄ вона не має 

вагомого значення з огляду на обмежене використання цих інструментів. 

Наприклад, у Польщі стаття похідних інструментів за 2019 р. становила 1,2 

млрд дол. США, тоді як сальдо фінансового рахунку дорівнювало 25,6 млрд 

дол. США [116]. А в Україні НБУ у 2019 р. ще не публікував дані за цим 

розділом. Разом з тим, дана стаття є важливим структурним параметром 

фінансової відкритості і набула вагомого значення для фінансової стабільності 

економіки. Відтак, при детальному аналізі, за можливості, її доцільно брати до 

уваги. 

Статті інших інвестицій також займають помітну частку фінансового 

рахунку платіжного балансу. Але до даної категорії відносяться переважно 

інструменти, обіг яких є похідними до торговельних операцій: готівкова 

валюта, депозити, позики, торгові кредити і аванси, інша 

дебіторська\кредиторська заборгованість. Частина з них не формує фінансовий 

капітал, а частина навпаки, – втілює нелегальні операції з виводу капіталу. З 

цих причин її недоцільно широким загалом включати до обрахунку фінансової 

відкритості, але при детальному аналізі її структурних характеристик на певних 

етапах у розрізі окремої країни ці дані також мають важливе значення. 

  Потрібно зазначити, що порівняння динамічних показників, що 

характеризуються як потоки, з ВВП є наразі доволі поширеною практикою в 

сучасних дослідженнях. Такий підхід в своїх статистичних звітах 

використовують МВФ та Світовий банк. Для уникнення суперечностей можна 

розглядати в таких випадках як потік і ВВП. 

Активізація тренду підвищення фінансової відкритості різних груп країн 

стала помітною у 1980-90-х рр. А розвинені країни зберігали високі показники 

фінансової відкритості (з огляду на обсяги руху ТПК через їх юрисдикцію) до 

2008 р. [103]. Як наслідок, середній показник фінансової відкритості «де факто» 

до 1995 р. у світі підвищився утричі. Після азійської кризи 1997–1998 рр. серед 

країн, що не відносяться до розвинених, відбулося скорочення обсягів 

припливу капіталу і зниження фінансової відкритості. У цей час низка країн, 
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що постраждали від кризи, повернули обмеження на рух капіталу. Ці 

обмеження переважно стосувалися втечі іноземного капіталу з країни. Окрім 

безпосередньо країн азійського регіону, від раптового відпливу капіталу 

постраждали і сусідні країни, які також запровадили низку обмежень на 

приплив капіталу. 

У першій половині 2000-х рр. стався помітний стрибок показника реальної 

фінансової відкритості «де факто», зумовлений фінансовою інтеграцією країн 

ЄС та зростанням обсягів вільного капіталу на світовому ринку. Хоча вплив 

ГФК 2008 р. позначився і на розвинених країнах, обсяги руху капіталу в їх 

напрямі загалом збереглися. Цікаво також відзначити, що найбідніші країни 

зазнали найбільшого скорочення потоків капіталу внаслідок удару кризи. 

Зазначений вище підхід Лейн та Мілезі-Фіретті до вимірювання фінансової 

відкритості широко використовується дослідниками МВФ. Водночас існують й 

інші методики, що використовуються різними МФО та інститутами розвитку. 

Серед них, такі як FINREFORM, KASHI, використовуються для вимірювання 

фінансової інтеграції [117, c. 205]. Узагальнено перелік найбільш поширених 

методик представлено у табл. 1.3: 

Таблиця 1.3 

Різновиди базових методик обрахунку фінансової відкритості 
Методика Зміст Вимір Автор 

«де-юре» 

Індекс Чінн-
Іто, KAOPEN 

Оцінка обмежень на підставі 
табличного аналізу звіту AREAER  
щодо розрахунків по поточному 
рахунку, рахунку операцій з 
капіталом, вимог продажу 
валютної виручки, наявності 
множинних обмінних курсів  

Рейтинг, 
індекс 

М. Чінн та Х. 
Іто, 2006 

Індекс 
відкритості 
фінансів 
поточного 
рахунку 

Оцінка на підставі текст-аналізу 
звіту AREAER  рівня дотримання 
урядом зобов’язань відповідно до 
ст. 8 Статуту МВФ у частині 
розрахунків за поточним рахунком 

Рейтинг, 
індекс 0-100 

Д. Куін, М. 
Тойода, 2008 

Індекс 
лібералізації 
рахунку 

Текст-аналіз звіту AREAER щодо 
наявності обмежень по операціях 
із рахунку з капіталом з 

Рейтинг, 
індекс 0-12 

Д. Куін, М. 
Тойода, М. 
Шиндлер, 
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операцій з 
капіталом 

диференціацією за резидентами та 
нерезидентами 

2011 

«де-факто» 

Індекс 
фінансової 
відкритості 
«де факто» 

Сума іноземних фінансових 
активів та зобов’язань 

% до ВВП Ф. Лейн та Ж. 
М. Мілесі-
Феретті, 2017 

Індекс 
приватної 
фінансової 
відкритості 

Різниця між загальним обсягом 
міжнародних фінансових 
зобов’язань та міжнародних 
резервів та публічною фінансової  
допомогою на розвиток 

% до ВВП Т. Саадма та 
А. Штайнер, 
2016 

Індекс 
зобов’язань 
та активів за 
ПІІ 

Частка зобов’язань за ПІІ у 
загальному обсязі зовнішніх 
кредитів резидентам або частка 
активів за ПІІ у загальному обсязі 
зовнішніх кредитів з країни по 
відношенню до ВВП 

% до ВВП UNCTAD, 
2017 

Джерело: узагальнено автором на основі [118]. 

 

Наприклад, Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) 

використовує більш спрощену методику, що аналізує фінансову відкритість 

країни на підставі співвідношення потоків та запасів тільки ПІІ до ВВП країни 

або її частку у світовому ВВП. Аналітичний відділ ЮНКТАД регулярно 

проводить оцінку фінансової відкритості, засновану на аналізі характеру 

регуляторних заходів урядів країн у рамках політики залучення інвестицій. 

Згідно з її дослідженнями, динаміка політики залучення інвестицій більшості 

країн  пережила два основні тренди: лібералізації протягом 2000–2009 рр. та 

більш жорсткої регуляторної політики з 2010 р., який триває і досі ( рис. 1.7). 
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Рис. 1.7. Зміна напрямів інвестиційних політик у світі протягом 2000–2018 

рр., % заходів 
Джерело: [119]. 

 

Альтернативою оцінки відкритості з позиції наявних нормативних обмежень 

«де-юре» може також слугувати індекс обмежень на ПІІ, що розраховує ОЕСР, 

аналізуючи наявність та кількість обмежень на рух ПІІ (FDI restrictiveness) у 

країні за чотирма основними напрямами: 

– обмеження на операції з іноземними акціями; 

– дискримінаційні механізми моніторингу та дозволів для іноземного капіталу; 

– обмеження на залучення іноземного персоналу;  

– операційні обмеження для іноземного капіталу. 

Оцінка здійснюється виключно формально. Питання щодо дієвості обмежень 

не розглядаються, і такі фактори, як ступінь прозорості чи суб’єктивна 

практика розгляду рішень при наданні схвалень, не враховуються. Індекс 

відкритості ОЕСР розглядається загалом та окремо для дев’яти секторів 

економіки. Індекс також приймає значення 0 для відкритого та 1 для закритого 

ринку [120].  

Певна перевага підходів ОЕСР та ЮНКТАД полягає в тому, що докладно 

аналізуються реальні потоки, як це стверджує удосконалена теорія фінансової 

відкритості, найбільш функціонального – інвестиційного капіталу у формі ПІІ. 
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Дані щодо реальної фінансової відкритості на підставі підходу ЮНКТАД дають 

уявлення про те, наскільки приріст ВВП відбувся за рахунок припливу 

іноземних інвестицій. Разом із тим цей підхід фіксує тільки реальні обсяги руху 

капіталу, що можуть відбуватись і в економіках з низьким рівнем фінансової 

відкритості або, навпаки, бути відсутнім у відкритій економіці.  

Тобто щодо аналізу взаємозв’язку із фінансової відкритістю такий підхід не 

може дати комплексне уявлення про наслідки фінансової лібералізації. Хоча 

саме в поєднанні з нормативною оцінкою, що пропонує ЮНКТАД, картина 

динаміки фінансової відкритості та її порівняння із реальними обсягами 

інвестицій дає можливість робити певні обґрунтовані припущення. Щоправда 

річний або в коротшому проміжку часу квартальний формат даних звужує 

можливості аналізу. 

Існує і третій різновид методики обрахунку фінансової відкритості, яку 

можна визначити як інтегральний (ще відомий як гібридний) підхід до оцінки 

ступеня відкритості рахунку капіталу [98, c. 494]. Один із прикладів такого 

підходу запропонували Г. Едісон та Ф. Варнок, розрахувавши показник 

відкритості на основі визначення частки цінних паперів внутрішніх емітентів, 

доступних для придбання іноземними інвесторами [121]. Відмінність такого 

підходу в тому, що його можна будувати на місячній основі. 

Такий підхід більшою мірою забезпечує обрахунок фінансової інтеграції. 

Наявні методики обчислення фінансової інтеграції є доволі подібними до 

фінансової відкритості в частині визначення її реальних показників, 

зосереджуючи увагу на інвестиційних складових активних та пасивних статей 

платіжного балансу, диференціюючи та інтегруючи структурні параметри для 

адекватного представлення наявних економічних тенденцій в економіці.  

Водночас зважаючи на визначення фінансової інтеграції, що полягає у 

взаємопроникненні фінансових секторів різних країн і відповідному 

розширенні ресурсної бази та зближенні відсоткових ставок, обчислення рівня 

фінансової інтеграції країни доцільно проводити за різними напрямами. На 
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думку автора, процес взаємопроникнення фінансових секторів досить 

релевантно відображає така методика: 

 𝐹𝐼𝑡 = 𝑁𝐹𝐴𝑡 +  𝑁𝐹𝐿𝑡𝐺𝐷𝑃𝑡 , 
 

де FIt – показник рівня фінансової інтеграції (у визначеному році); 

NFAt – обсяги чистих фінансових активів країни розміщених за кордоном (за 

рік); 

NFLt – обсяги чистих фінансових зобов’язань розміщених нерезидентами в 

межах країни (за рік); 

GDPt – обсяг ВВП (за рік). 

У такий розрахунок можна включити всі види запасів фінансових активів та 

пасивів за даними міжнародної інвестиційної позиції країни (прямі та 

портфельні інвестиції, кредити, валюту і депозити тощо). За даного підходу 

можна приблизно оцінити взаємопроникнення зовнішнього та внутрішнього 

фінансових секторів, визначивши який еквівалент економіки країни становлять 

її транскордонні фінансові операції. Недоліком такого підходу слід вважати 

алогічне коливання рівня фінансової інтеграції внаслідок переоцінки вартості 

активів та пасивів. В такому випадку фінансова відкритість, на відміну від 

фінансової інтеграції, більшою мірою відображає реальні потоки капіталу. 

Як зазначалося вище, проявом фінансової інтеграції є наближення вартості 

фінансових інструментів, відповідно за допомогою цього параметру також 

можна здійснити оцінку рівня фінансової інтеграції різних країн або регіону. 

Другий напрям відображає підхід, за якого індикатором фінансової інтеграції 

виступає ціна на фінансові активи відповідно із трактуванням закону єдиної 

ціни [122]. Власне, такий підхід є аналогічним підходу до торговельної 

відкритості. За аналогією із вартістю торговельних бар’єрів, що знижується при 

їх скасуванні і проведенні торговельної лібералізації, визначається і рівень 
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фінансової інтеграції, тільки на підставі визначення різниці вартості фінансових 

інструментів. 

Для формалізації такого розрахунку можна використовувати вартість певного 

виду активів, ставки їх дохідності або, ще простіше, – спред ключових 

відсоткових ставок. Зокрема ставки LIBOR, ЄЦБ або ФРС США до 

національної облікової ставки. Обґрунтованість порівняння із ставкою ФРС 

США полягає в потужному впливі, який чинить монетарна політика ФРС на 

фінансові ринки відкритих економік, хоча для кожної країни доцільніше 

проводити порівняння насамперед у межах її регіону. При цьому для оцінки 

ступеня інтеграції більшою мірою важливі не просто виявлення спреду, а 

порівняння його значень у динаміці протягом певного часового проміжку, 

наприклад – року. Один з прикладів для розрахунку рівня фінансованої 

інтеграції за ціновим параметром пропонує ЄЦБ [123]: 

FI = Rn – Ri  , 

де FI – рівень міжнародної фінансової інтеграції країни; 

Rn  – ставка центробанку країни; 

Ri  – міжнародна відсоткова ставка (наприклад, LIBOR). 

Загалом зазначений метод обрахунку фінансової інтеграції дають певний 

рівень інформації щодо ступеня фінансової інтеграції країни у межах регіону 

або світовий простір. Він більшою мірою підходить для фінансових ринків з 

нерозвинутим фінансовим інструментарієм, але все ж цей рівень слід визнати 

доволі умовним.  

Більш складним варіантом оцінки рівня фінансової інтеграції за ціновим 

методом є розрахунки на підставі непокритого відсоткового паритету, що 

дозволяє оцінити наближення вартості фінансових ресурсів між країнами 

усунувши вплив валютного ризику. Використання форвардного контракту 

дозволяє зафіксувати валютний курс і уникнути ризику курсової переоцінки. 

Відтак, за умови високого рівня фінансової інтеграції, вартість контрактів між 

країнами буде відрізнятись лише ставками «форвард» та «спот». 
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Ще одним способом обрахунку фінансової інтеграції є співвідношення 

валових та чистих потоків капіталу. Якщо виходити з практичного ефекту 

інтеграції, як процесу взаємопроникнення фінансових секторів різних країн, то 

наслідком такого процесу повинно стати зростання як обсягів припливу 

фінансового капіталу, так і його відплив (за аналогією з наслідками 

торговельної відкритості). Водночас зростання обсягів потоку капіталу лише за 

одним з напрямів буде відображати стан фінансової відкритості, але не 

інтеграції в її продуктивному втіленні. Відтак ознакою посилення фінансової 

інтеграції можна вважати збільшення обсягів валових потоків капіталу при 

відносному зменшенні розміру їхнього сальдо. 

Важливим є також те, що доступність національних цінних паперів на 

іноземних ринках відображає і рівень розвитку інститутів країни. Адже, серед 

іншого, рівнем розвитку інститутів держави, ринку визначається можливість 

цінних паперів бути представленими на міжнародних ринках. Саме тому такий 

підхід характеризується як інтегральний (або гібридний) – оцінюючи 

кількісний показник цінних паперів, придбаних іноземними інвесторами, він 

тим самим відображає наявність або відсутність обмежень щодо виходу на 

зовнішні ринки капіталу або прихід іноземних інвесторів у країну. 

Не заглиблюючись у деталі, відзначимо, що як різновид інтегрального 

підходу також існує низка подібних, можливо більш формальних, методик 

оцінки стану фінансової відкритості та інтеграції, наприклад, аналіз параметрів 

чистої міжнародної інвестиційної позиції [124] або їх кореляції на підставі 

аналізу відношення припливу або відпливу капіталу до ВВП країни. Такі 

методики також дають певну уяву про характер транскордонного руху капіталу 

окремої країни, регіону і навіть світу.  

Позитивним моментом є те, що завдяки розвитку інформаційно-

обчислювальної техніки та засобів зв’язку, асортимент, частота представлення 

та можливості обрахунку даних протягом останнього десятиліття значно 

виросли. В межах статистики того ж зовнішнього балансу відкриваються 

можливості проводити більш детальні дослідження – як фінансової відкритості, 
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інтеграції, так і ефективності зовнішнього фінансування, накопичення ризиків, 

зовнішньої фінансової вразливості економіки тощо. 

Загалом зазначені методики не показують значних розбіжностей у 

відображенні процесу перебігу фінансової відкритості країн світу і дають щодо 

нього хронологічно та принципово цілісне уявлення, яке загалом відповідає 

іншим емпіричним дослідженням. Ретроспективно розглядаючи рух глобальних 

економічних відносин до фінансової відкритості у період хвилі глобалізації 

1970–2000-х рр., можна виокремити такі найбільш характерні етапи: 

1970–80-ті рр. – зростання фінансової відкритості розвинених країн, які 

разом із розширенням своїх ринків збуту усували бар’єри для експорту 

власного капіталу;  

1990–2000-ті рр. – період, коли до такого ж процесу долучились країни, що 

розвиваються; які, з одного боку так само активізували експорт власної 

продукції, а з іншого – відкрили свої фінансові ринки для іноземних інвестицій; 

з 2008 р. і дотепер – період регулювання фінансової відкритості, поглиблення 

регіональної інтеграції та запровадження заходів регулювання потоків капіталу. 

Єдине, що слід відзначити, що динаміка нормативного регулювання, що 

відображає оцінку «де-юре» має певний лаг стосовно ухвалених нормативних 

актів і може враховувати їх імплементацію лише у звіті за наступний рік. Тому 

в деяких роботах, які відштовхуються від оцінки фінансової відкритості лише 

за «де-юре» або за «де-факто» показниками, можна зустріти різну періодизацію 

процесу розгортання глобальної фінансової відкритості.  

Така розбіжність ускладнює детермінацію послідовності взаємозв’язків у 

процесах фінансової лібералізації. Деякі автори висловлюють припущення, що 

початок активної фази фінансового дерегуляції припав на кінець 1970-х – 

початок 1980-х рp. [125]. Ґрунтовною представляється і теза, що зростання 

фінансової відкритості країн, що розвиваються, почалося наприкінці 1980-х як 

реакція на просування фінансової лібералізації розвиненими країнами [126, c. 

215]. 
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Як можна побачити, жодна з існуючих методик окремо не здатна надати 

достатньої інформації для оцінки реального рівня фінансової відкритості 

економіки. Водночас усі запропоновані методики несуть частину корисної 

інформації для складання певного уявлення про поточний або потенціальний 

стан фінансової відкритості економіки. Методика оцінки нормативного 

регулювання «де-юре» дає можливість для аналізу видів регуляторної політики 

та їх динаміки, проте вплив виявлених обмежень може бути вузьким, а сам 

перелік неповним.  

Тому оцінка рівня фінансової відкритості країни повинна являти собою 

комплексну систему [108, с. 90-91]. Така оцінка повинна узагальнити як 

нормативні, так і інші обмеження формального та неформального характеру у 

фінансовій, макроекономічній та торговельній сфері, а також у сфері 

міжнародних відносин, що впливають на свободу здійснення фінансових 

трансакцій із виходом за межі національної юрисдикції. В узагальненому 

вигляді комплексна оцінка рівня фінансової відкритості економіки повинна 

включати базові методики оцінки обмежень на рух ТПК та їх реальних обсягів, 

а також їх супутні прояви в економіці ( табл. 1.4). 

Звичайно, раціональним було б мати інтегральний показник для 

комплексного обрахунку рівня фінансової відкритості. Проте, доступні наразі 

методики повною мірою не дають можливості для чіткої формалізації 

сукупності нормативних обмежень, неформальних інститутів та всіх форм 

потоків капіталу. Натомість порівняння кількісних обрахунків нормативного 

регулювання та проявів фінансової відкритості у вигляді реальних обсягів 

потоків капіталу розширює можливості з пошуку та визначення неформальних 

інститутів, що виступають чинниками обмеження їх руху або тінізації. Зокрема 

таке співставлення відкриває можливість певної формалізації інституційної 

спроможності державного регулювання.  

Для об’єктивного представлення рівня фінансової відкритості його 

комплексна оцінка може бути доповнена оцінками міжнародних фінансових 

організацій та рейтингових агенцій щодо рівня розвитку фінансового сектора 
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країни, інвестиційної політики та привабливості, сприйняття інвестиційного та 

інших видів фінансових ризиків, станом інституціонального середовища 

фінансового сектору, рейтингами кредитоспроможності тощо. Комплекс оцінок 

фінансової відкритості може також включати спеціальні дослідження 

(наприклад, у формі опитування), що відображають, чи сприймають фінансові 

посередники та споживачі регуляторні вимоги у сфері фінансових послуг як 

такі, що обмежують їх фінансову діяльність у межах кордону держави. 

 

Таблиця 1.4 

Комплексний підхід до оцінки фінансової відкритості економіки 

Прояви фінансової 
відкритості 

Базові методики оцінки Система оцінки 

фінансової 
відкритості 

Кількісна оцінка 

нормативного 
регулювання руху 
ТПК в країні 

Оцінка рівня нормативних 
обмежень (показник «де-
юре»): узагальнення та 
формалізація наявних в 
регуляторному полі обмежень 
на транскордонних рух потоків 
фінансового капіталу, 
фінансові транзакції, 
торговельні імпортно-
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Кількісна оцінка 
фінансової  
відкритості  

Оцінка фінансової відкритості 
(«де-факто»): кількісний вимір 
обсягів фінансових операцій, 
потоків інвестицій, 
розрахунків за торговельними 
операціями по відношенню до 
ВВП 

Сприйняття рівня 
відкритості суб’єктами 
господарювання 

Рейтингові оцінки параметрів 
сприйняття економічними 
суб’єктами відкритості 
економіки та розвитку її 
інституціонального 
середовища 

 

Джерело: узагальнено автором. 

Із сучасних методик можна звернути увагу на виявлення залежності динаміки 

показників фінансових ринків від інформаційного впливу ендогенного та 

екзогенного походження. Останнім часом такі дослідження демонструють 
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наявність для фінансово відкритих економік високого ступеня залежності від 

комунікаційної політики провідних країн. Причому для особливо відкритих 

країн рівень залежності від комунікаційної політики провідних країн може бути 

помітно вищим за внутрішню комунікаційну політику [127, c. 110-114]. 

Для оцінки таких непрямих проявів стану фінансової відкритості ззовні 

доцільно використовувати методики рейтингових оцінок відкритості економіки 

загалом, що включають аналіз інвестиційної привабливості, свободу 

економічної діяльності, у т.ч. для нерезидентів, рівень розвитку ринкових 

інститутів, ефективність уряду, доступ до ринкової інфраструктури тощо. 

Аналіз таких показників відображає стан фінансової відкритості з точки зору 

інституціонального розвитку, що також значною мірою визначає потенціал та 

напрями руху ТПК у країні. Для прикладу, можна використовувати рейтинг 

глобального індексу економічної відкритості, що обчислює Інститут «Legatum» 

[128]. Більш комплексну оцінку дозволяють здійснювати рейтинги Світового 

банку щодо легкості ведення бізнесу (Ease of Doing Business Index) [129]. Його 

переваги полягають у широкому охопленні різноманітних сфер та напрямів 

регулювання, що мають відношення до транскордонних фінансових операцій, а 

також відображають оцінку розвитку інститутів. Без такого системного підходу 

до оцінок, що враховують різні прояви фінансової відкритості економіки 

спроби створення універсальних методик лишатимуться не повною мірою 

успішними.  

 

Висновки до Розділу 1  

Фінансова відкритість відіграє вагому роль у забезпеченні інтеграційних 

процесів, стимулюванні економічного зростання та реалізації бізнес-інтересів 

учасників ринкових відносин. Дані обставини зумовлюють збереження 

глобального тренду на посилення фінансової відкритості на довгостроковому 

етапі. Наявність можливостей для вільного транскордонного руху приватного 

фінансового капіталу відкриває перспективи реалізації переваг ринкових 

механізмів економічного розвитку. Водночас це не означає безумовної або, 
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навіть, переважної корисності для національної економіки від впровадження 

максимальної фінансової відкритості. І повне скасування нормативних 

обмежень може не призвести до припливу іноземного капіталу. 

Основними недоліками парадигми переважної корисності фінансової 

відкритості, яка затвердилась наприкінці 1980-х рр., слід вважати 

позиціонування фінансового капіталу як безпосередньо мобільного фактора 

виробництва. В роботі показано, що це суперечить як класичним, так і 

неокласичним підходам, в яких його мобільність опосередковувалась 

факторами виробництва та торгівлі. Не підтверджено на практиці і 

детермінацію різниці у прибутковості капіталу, як визначального чинника його 

руху. Наявні емпіричні дані показують, що світовий капітал, всупереч нормам 

дохідності, тяжіє до розвинених економік. 

Це дає підстави стверджувати, що параметри фінансової відкритості 

національної економіки визначаються не тільки формальними законодавчими 

обмеженнями та ставкою відсотка, а більш широким переліком формальних та 

неформальних чинників інституційного середовища. До таких чинників, окрім 

законодавчо встановлених нормативних обмежень відносяться: інституційна 

спроможність держави імплементувати власні регуляторні норми, 

конкурентоспроможність національної економіки, відносний рівень розвитку її 

фінансового сектору, супутні трансакційні витрати, підприємницькі ризики, 

повнота інформації, довіра та інші чинники інституційного характеру, що 

впливають на мотиви ринкових суб’єктів. Зазначені чинники реалізуються у 

системі інституційних відносин, що визначають реальні обсяги, напрями та 

закономірності впливу транскордонних потоків фінансового капіталу на 

зростання національної економіки, тобто її фінансову відкритість. 

На відміну від традиційного підходу, що визначає фінансову відкритість в 

межах кількісного обрахунку нормативних обмежень, врахування 

характеристик інституційного середовища розширює можливості встановлення 

реальних параметрів та ефектів руху транскордонних потоків фінансового 

капіталу та заходів їх регулювання. За такого підходу, спроможність держави 
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імплементувати на практиці, встановлені нею, із урахуванням параметрів 

інституційного середовища, нормативні обмеження на рух потоків капіталу, 

дозволяє реалізувати переваги фінансової відкритості для національної 

економіки через посилення її продуктивних ефектів та обмеження ризиків. 

Відтак в рамках інституціонального підходу фінансова відкритість постає 

одночасно як явищем, так і процесом, характеристики якого можуть 

визначатись регуляторним впливом не лише в напрямі лібералізації, але й 

комплексом заходів державних регуляторів, орієнтованих на максимізацію 

продуктивних ефектів для економіки шляхом ринкових та адміністративних 

обмежень, на реалізацію програм розвитку інституційного забезпечення та 

спроможності регуляторів у досягненні цільових структурних параметрів. При 

цьому об’єктом регулювання фінансової відкритості повинен виступати рух 

фінансового капіталу суб’єктів господарювання (у т.ч. і державної форми 

власності). Водночас прояв фінансової відкритості у сегменті державних 

запозичень можна вважати незначним, оскільки держава, яка правило, має 

особливу свободу проведення фінансових трансакцій. 

Систематизація інституційних чинників, що визначають характер відносин 

у сфері транскордонного руху фінансового капіталу, не тільки відображає 

цілком природну мінливість рівня фінансової відкритості, але й дозволяє 

обґрунтувати через їх взаємозв’язок вихідні припущення щодо перспективної 

моделі його регулювання. Так, якщо поточний стан неформальних обмежень 

сприяє продуктивному перерозподілу транскордонних потоків фінансового 

капіталу в інтересах стійкого зростання національної економіки, то законодавчі 

обмеження, ймовірно, можуть бути лібералізовані і це знизить навантаження на 

регулятора щодо контролю дотримання вимог (інституційну спроможність). В 

іншому випадку, суттєва перевага неформальних інститутів над законодавчо 

встановленими обмеженнями викликає потребу посиленого регуляторного 

примусу – тобто високого рівня інституційної спроможності державного 

регулювання. 
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Суперечливий вплив нормативних обмежень та неформальних інститутів 

зумовлює можливі розбіжності рівня нормативного регулювання та реальних 

обсягів фінансової відкритості. Саме фактичні обсяги реальної фінансової 

відкритості визначають її вплив на економічні процеси і потребують 

регулювання. Для визначення реальних параметрів фінансової відкритості 

національної економіки, що розвивається доцільно приймати до уваги суму 

двосторонніх потоків прямих і портфельних інвестицій та банківських кредитів, 

як основних для неї інструментів транскордонного руху фінансового капіталу. 

На відміну від методики П. Лейна та Х. Мілеззі-Фіретті, запропонований підхід 

враховує рух банківських кредитів та інших позик і нівелює зміну вартості 

іноземних активів, яка може відбуватись у результаті їх курсової переоцінки, 

створюючи видимість транскордонного руху капіталу. У подальшому оцінка 

рівня фінансової відкритості країни повинна базуватись на комплексній системі 

та узагальнити обмеження формального та неформального характеру у 

фінансовій, макроекономічній та торговельній сфері, а також у сфері 

міжнародних відносин, що впливають на свободу здійснення транскордонних 

фінансових трансакцій. 

  



108 
 

2. РОЗВИТОК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОЦІНКИ ВПЛИВУ ФІНАНСОВОЇ ВІДКРИТОСТІ НА 

НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ 

Практично весь період активного розвитку фінансової глобалізації, особливо 

у 1990-2000-х рр., центральне місце теорії фінансової лібералізації займали 

питання формалізації взаємозв’язку припливу іноземного капіталу з 

економічним розвитком. Особливо актуальним питання детермінації характеру 

взаємозв’язку напрямів потоків капіталу з економічних розвитком та вплив 

іноземного капіталу на інституційний розвиток лишається для малих відкритих 

економік з огляду на потребу максимізації впливу потоків капіталу на 

економічне зростання, на розвиток фінансового сектору, формування ризиків 

економічної нестабільності, а також виявлення індикаторів оцінки даного 

впливу. Без відповіді на ці питання тези про корисність фінансової відкритості 

втрачають аргументацію, а рух малих економік до фінансової відкритості не 

набуває раціональних орієнтирів. 

 

2.1. Характеристика взаємозв'язку фінансової відкритості та економічного 

зростання 

Протягом активного періоду фінансової глобалізації 1980–2000-х років 

лібералізація рахунку операцій з капіталом була включена до переліку заходів 

політики, яку міжнародні інститути розвитку рекомендували запроваджувати 

країнам, що розвиваються, для стимулювання економічного зростання. Зокрема 

заходи з лібералізації включали програми структурної перебудови від МВФ та 

Світового банку4, що активно запроваджувалась у 1980-1990-х рр. [130, c. 159] 

У вересні 1997 року на своєму засіданні в Гонконзі Тимчасовий комітет 

МВФ попросив виконавчу комісію Фонду завершити роботу над поправкою до 

                                         
4 Програма структурної перебудови (Structural adjustment program) загальноприйнята назва політики 
по виходу з кризи, що передбачала надання фінансової допомоги МВФ та Світового банку за умови 
виконання країною, що її підписала, низки вимог. Вимоги першого етапу, зокрема включали 
лібералізацію торгівлі, фінансову лібералізацію та приватизацію державних підприємств. 
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Статуту МВФ, яка зробить лібералізацію руху капіталів однією з цілей МВФ та 

розширить його юрисдикцію, вимагаючи від урядів-членів прийняти «ретельно 

визначені» та послідовно застосовувати зобов’язання щодо лібералізації 

рахунку з капіталом. По суті, Тимчасовий комітет рекомендував, щоб 

визначення конвертованості валюти у Статтях Фонду, яке наразі обмежене 

операціями з поточними рахунками, поширювалося також і на рахунок 

операцій з капіталом [131]. 

На цей час ряд економістів-дослідників у своїх роботах доводив позитивну 

залежність розвитку економіки від рівня фінансової відкритості. Наприклад, Б. 

Фішер та Г. Райзен проводили дослідження особливостей руху економік різних 

країн у бік фінансової відкритості [132], Р. Левайн та С. Зервос виявили зв'язок 

між потоками капіталу та економічним зростанням через канал розвиненого 

фондового ринку [49]; П. Квірк та О. Еванс дослідили процес та наслідки 

дотримання політики МВФ щодо лібералізації рахунку капіталу [133]. 

Корисність фінансової відкритості на рівні рекомендацій міжнародних 

інститутів розвитку, зокрема Світового банку, обґрунтовувалась таким 

твердженням: фінансова відкритість сприяє припливу в економіку іноземного 

капіталу, який забезпечує екзогенний фактор зростання через притік 

технологій, кращих практик організації та стимулювання найбільш 

перспективних галузей економіки реципієнта [134]. Так само перспективи 

зростання економіки внаслідок фінансової відкритості підтверджував і МВФ. 

Зокрема у вересні 1997 р. перший заступник виконуючого обов’язки директора 

МВФ С. Фішер відзначив, що лібералізація рахунку операцій з капіталом – це 

неминучий крок на шляху до розвитку, а вільний рух капіталу сприяє 

ефективній алокації заощаджень у найбільш перспективних напрямах і тим 

самим прискорює зростання економіки та заможності [135]. 

У класичному вигляді твердження на користь фінансової відкритості містило 

дві основні тези: 

1) фінансова лібералізація сприяє припливу капіталу в менш розвинені 

економіки, що потерпають від браку капіталу; 
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2) приплив іноземного капіталу сприяє економічному зростанню, 

забезпечуючи розвиток загальних факторів продуктивності [33]. 

Згодом – в удосконаленому варіанті підходу зазначалося, що фінансова 

відкритість і приплив капіталу (в продуктивних формах ПІІ насамперед) 

впливають на економічний розвиток не прямо, а опосередковано, через 

сприяння розвитку внутрішнього фінансового сектора [33]. Таким чином, 

висувалась і третя теза, пов’язана із двома зазначеними вище: 

3) приплив капіталу сприяє розвитку фінансового сектора, який сам збільшує 

потенціал продуктивного впливу екзогенного чинника економічного зростання 

у вигляді продуктивної алокації іноземних інвестицій та трансферу технологій. 

Попри очевидну логічність зазначених тез, корисності фінансової 

відкритості, особливо з урахуванням обставин останньої фінансово-економічної 

кризи та сучасних наукових досліджень, викликає додаткові питання, тому  їх 

обґрунтування потребує детального аналізу. Сформулюємо основні твердження 

підходу щодо переваг фінансової відкритості, що потребують перевірки за 

допомоги емпіричних даних та шляхом розгляду особливостей розвитку 

світових ринків у посткризовий період: 

1) фінансова відкритість сприяє інтенсифікації нагромадження капіталу в 

країні, що розвивається; 

2) продуктивні форми припливу капіталу (передусім ПІІ), здійснюють 

стимулюючий вплив на економічне зростання; 

3) фінансова відкритість та приплив капіталу сприяють розвитку 

фінансового сектора країни. 

Ретроспективно оцінюючи процес фінансової лібералізації за її активний 

період упродовж 1970–2000-х рр., можна умовно поділити його на два періоди: 

інтенсивний та екстенсивний. З кінця 1970-х до початку 2000-х рр. зв’язки між 

ринками розширювались. У цей період у системі міжнародної торгівлі 

розгорнули активність нові країни, що досить швидко розвивались і підвищили 

свою фінансову відкритість для отримання переваг від вільної торгівлі та руху 

капіталу: Південна Корея, Малайзія, Сингапур. Частка іноземного капіталу в 
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загальному обсязі капіталовкладень у Сингапурі сягала 70%, Філіппінах – 60%, 

Індонезії та Малайзії – понад 50%. Тоді як у відбудові повоєнної Європи 

іноземний капітал становив до 30–40% капіталовкладень. 

У такому контексті теорію фінансової відкритості підтверджувала практика. 

Проте Г. Крістіансен та К. Пігот показали, що кореляція інтеграції з 

економічним розвитком призупинилась уже у 1990-х рp. [136]. Найбільш 

потужного удару, що нарешті примусив  серйозно перевірити актуальний на 

той час підхід до фінансової відкритості, стала фінансова криза 2008 р.  

Хоча й до цього публікувались результати досліджень, що демонстрували 

суперечливість наслідків фінансової відкритості. Зокрема можна відзначити 

дослідження П.Р. Агінора [137], який показав, що практичний вплив ТПК на 

диверсифікацію фінансових ризиків у країнах, що розвиваються, мінімальний: 

вони отримують доступ до міжнародних ринків капіталу тільки в «хороші 

часи». Або П.О. Гуріншаса, який зробив висновок, що в окремих випадках 

виграш від фінансової інтеграції може бути порівняно малим, навіть для країн, 

які отримують великі обсяги іноземного капіталу [138, c. 721-722]. 

Суперечливі оцінки викликає і наявність позитивного впливу фінансової 

відкритості на динаміку таких параметрів, як зростання міжнародної торгівлі, 

підвищення макроекономічної стабільності. Так, численні економічні 

дослідження, виконані з метою виявити позитивний вплив фінансової 

лібералізації, інтеграції, вільного руху капіталу на прискорення економічного 

зростання, в яких використовувались регресії для аналізу зв’язку між темпами 

економічного зростання в різних країнах та ступенем їх фінансової відкритості, 

не змогли продемонструвати, що лібералізація операцій з капіталом приносить 

статистично помітні переваги для економічного зростання ( Додаток А).  

Слід розглянути іще один підхід, в основі якого лежить припущення, що 

фінансова відкритість впливає на темпи економічного зростання переважно 

через стимулювання загальної факторної продуктивності, а не просто через 

прискорене нагромадження капіталу. Це може пояснити, чому ефекти 

лібералізації мають обмежений прояв, – вони діють на перманентній, а не на 
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тимчасовій основі і тому їх складно виділити на обмеженому проміжку часу в 

умовах впливу специфіки тренду. Зокрема таку думку спробували довести у 

своєму дослідженні Г. Бекаерт, Х. Кемпбел та К. Ландблед. По-перше, вони 

підтвердили наявність позитивного зв'язку фінансової відкритості та приросту 

ВВП, щоправда без уточнення первинного чинника. По-друге, вони 

підтвердили позитивний зв'язок фінансової відкритості та зростання загальної 

факторної продуктивності, акцентувавши увагу на тому, що саме це слід 

розглядати як головний позитивний ефект від фінансової відкритості [139]. 

Тут потрібно зазначити, що така постановка завдання цілком базується на 

неокласичному підході формалізації економічного зростання з виокремленням 

загальної факторної продуктивності, як це обґрунтував Р. Солоу. Але важлива 

умова існування такого позитивного зв’язку, полягає у наявності певного 

«порогового» рівня розвинених інститутів фінансових ринків. Тоді як серед 

країн, що не досягли цього рівня, цей зв'язок може бути невиразним [139]. 

Узагальнюючи прояви фінансової відкритості, з точки зору мотивації її 

підвищення або обмеження, її потенційні ефекти в економіці можна умовно 

поділити на продуктивні та контрпродуктивні ( табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Потенційні економічні ефекти фінансової відкритості 
Продуктивні Контрпродуктивні 

– підтримка, за необхідності, 
процесу ; 
– здешевлення фінансових ресурсів; 
– диверсифікація ризиків; 
– стимулювання драйверів 
економічного зростання; 
– розширення ресурсної бази 
фінансових ринків; 
– підтримка експорту капіталу; 
– сприяння розвитку фінансового 
сектора; 
– перенесення найкращих практик 
управління; 
– вирівнювання інформаційної 
асиметрії, посилення конкуренції 

– порушення балансу внутрішніх 
інвестицій та заощаджень 
– зростання зовнішньої 
заборгованості; 
– «втеча» капіталу; 
– накопичення чинників 
системного ризику фінансової 
нестабільності; 
– сприяння проциклічності 
макроекономічної динаміки; 
– валютизація економіки 
– небажане коливання курсу 
національної валюти; 
– втрата монетарної незалежності;  
– деформація фінансового сектора 

Джерело: складено автором. 
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Далі у роботі буде показано, що далеко не всі з цих ефектів проявляються 

однозначно, а дієвість деяких буде обмеженою без додаткового регуляторного 

впливу. Разом з тим, локалізація проявів зазначених ефектів може слугувати 

раціональними мотивами зміни рівня фінансової відкритості з прерогативою 

забезпечення балансу фінансової стабільності та адекватної оцінки реального 

прояву продуктивних ефектів. 

Обґрунтовуючи існування різного роду переваг від фінансової відкритості, 

представники неоліберальної парадигми визнавали, що позитивний ефект 

фінансової відкритості може проявитися протягом десятиріччя. Водночас низка 

вагомих ризиків може проявитись і у короткостроковому періоді [140, c. 728], 

так би мовити «short pain, long gain» [141; 44]. Можна стверджувати, що цей 

короткостроковий період – «short pain» – настав у 2008 р. і згодом отримав 

назву «глобальна фінансова криза» (ГФК). Вона завершила поточну хвилю 

глобалізації й у фінансовому аспекті. У 2016 р. стосовно максимуму у 12,4 трлн 

дол. США, досягнутого у 2007 р., обсяг світових ТПК скоротився на 65% [142]. 

Не заглиблюючись у визначення ролі дерегульованих ТПК в ескалації 

локальної кризи іпотечного ринку США на глобальний рівень, зазначимо лише, 

що її буде важко заперечити. З урахуванням перебігу ГФК, ризики фінансової 

відкритості для національної економіки були формалізовані у такому вигляді:  

1) приплив значних обсягів капіталу та його вплив на структуру 

фінансового сектора та монетарні показники; 

2) перманентний відплив національного капіталу; 

3) втрата монетарної незалежності; 

4)  небажане коливання курсу національної валюти; 

Перераховані ризики отримали назву «чотирьох страхів» монетарного 

регулятора [143]. У рамках неоліберального підходу ці ризики не розглядались 

як безумовні наслідки фінансової відкритості. Закономірність реалізації більшої 

частини перерахованих ризиків було поставлено в залежність від характеру 

потоків капіталу. Наприклад, К. Форбс та Ф. Варнок стверджують, що понад 

80% випадків раптового припливу великих обсягів капіталу та 70% його 
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відпливу пов’язані з динамікою державного боргу, а не з динамікою прямих 

інвестицій [144]. Таким чином нівелювання зазначених ризиків було 

підпорядковано бюджетній дисципліні. Іншими словами, в рамках того ж 

неоліберального підходу теза про корисність фінансової відкритості та 

припливу капіталу залишалася та було уточнено, що потрібно зважати на 

характеристики капіталу, що надходить у країну. 

Та загалом, незважаючи на цілу низку досліджень, що ставили під сумнів 

позитивний вплив фінансової відкритості, напередодні ГФК позиція 

прихильників вільного руху капіталу видавалася дуже потужною. Навіть МВФ, 

фахівці якого час від часу висловлювали відносно скептичні погляди на 

фінансову глобалізацію та зазначали відсутність однозначних досліджень 

позитивного зв’язку між рівнем фінансової відкритості та економічним 

розвитком, на той час дещо змінив свою позицію. У 2007 р. його фахівці 

зазначили: «В останні роки було досягнуто істотного прогресу в розробленні 

більш якісних показників контролю за капіталом та покращення даних щодо 

потоків та залишків міжнародних активів та зобов’язань. При дослідженнях, які 

засновані на цих розширених даних, починають знаходитися свідчення 

позитивного впливу фінансової інтеграції на економічне зростання. Проте ці 

свідчення все ще не переконливі» [145]. 

Згідно з неокласичною теорією, зняття обмежень на приплив капіталу за 

вищого рівня відсоткових ставок на ринках, що розвиваються, дає старт руху 

транскордонних потоків капіталу в напрямі останніх. Тривалий період другої 

половини ХХ ст. це твердження сприймалось як аксіома, аж допоки Р. Лукас не 

опублікував «парадоксально» протилежні дані [43]. Поширення статистичних 

даних щодо транскордонних потоків капіталу відкрили можливості для 

поглиблення аналізу. Динаміка транскордонних потоків капіталу в глобальному 

вимірі між розвиненими економіками та економіками, що розвиваються, 

наведена на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Динаміка припливу капіталу за групами країн у 1980–2018 рр., % 

світового ВВП 
Джерело: [146]  

 

Як можна побачити на графіку, переважаючі обсяги ТПК тяжіють до 

розвинених економік. Іншими словами, зростання фінансової відкритості країн, 

що розвиваються, помітним чином не зумовили зміну пропорцій розподілу 

глобальних ТПК на їх користь, навіть в умовах суттєвого зростання загального 

обсягу вільного капіталу, який почав циркулювати на міжнародних ринках у 

період 1990–2000 рр. Якщо обсяг ТПК у першій половині 1980-х рр. становив 

3,5% світового ВВП, то в 2007 р. він збільшився до 20%. 

Аналітичне представлення даних щодо динаміки нормативно-правового 

регулювання потоків капіталу (за методикою Чінн-Іто) різних груп країн та її 

порівняння із динамікою припливу в них ТПК, дає підстави зробити висновок і 

про обмежений вплив лібералізаційних заходів на реальний рух потоків 

капіталу та дозволяє висловити сумнів, що фінансова лібералізація сама по собі 

сприяє перерозподілу ТПК ( рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Динаміка припливу капіталу за групами країн та індексів 
нормативного регулювання фінансової відкритості 

Джерело: складено за даними: [146; 110] 

Потрібно також звернути увагу на те, що така диспропорція динаміки 

показників «де-юре» та «де-факто», особливо помітна у порівнянні груп країн 

розвинених економік та економік, що розвиваються, певною мірою дозволяє 

оцінити інституційну спроможність держави. 

Така відмінність відображає розбіжність в рівні інституціонального 

розвитку різних країн і дає підстави для розширення методології порівняльного 

інституціонального аналізу з метою оцінки рівня розвитку інституційного 

забезпечення процесу фінансової лібералізації. Застосувавши комбінацію 

методів порівняльного інституційного аналізу та методів обрахунку 

нормативних обмежень і реальних обсягів транскордонних потоків капіталу 

можна отримати методологічний підхід для оцінки інституційної спроможності 

державного регулювання транскордонного руху фінансового капіталу. Такий 

підхід дозволяє оцінити дієвість державного регулювання в окремій 

національній економіці та групі країн порівняння і таким чином 

охарактеризувати інституційну спроможність держави забезпечити реалізацію 

встановлених обмежень на практиці тобто досягати цільового рівня реальної 

фінансової відкритості в інтересах економічного розвитку. 
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В рамках розвитку методології порівняльного інституціонального аналізу 

представлено методологічний підхід до оцінки інституційної спроможність 

держави забезпечувати підтримку цільового рівня фінансової відкритості. 

Кількісна оцінка відносної інституційної спроможності n-ої держави 

розрахована як відношення індексів її нормативного регулювання та фінансової 

відкритості до аналогічних показників іншої країни або обраної групи країн 

порівняння: 

𝐼𝐶𝑛 = ( 𝐹𝑂𝑗𝑛𝐹𝑂𝑗𝑎𝑣𝑔) / ( 𝐹𝑂𝑓𝑛𝐹𝑂𝑓𝑎𝑣𝑔) ,   
де ІСn – показник інституційної спроможності n-ої держави;  

FOj
n, FOf

n – рівні нормативних обмежень («де-юре», за методикою Chinn-Ito) 

та фінансової відкритості («де-факто», обсяги ТПК до ВВП) n-ої держави;  

FOjavg, FОf
avg – рівні нормативних обмежень та фінансової відкритості групи 

країн порівняння.  

Кількісне співвідношення рівня нормативного регулювання потоків 

капіталу та їх фактичної інтенсивності дозволяє розрахувати показники 

інституційної спроможності держави щодо реалізації власних фінансових та 

валютних обмежень. Змістовна інтерпретація розрахунку показника ICn полягає 

у наступному. Ситуація, коли ICn = 1, свідчить про те, що держава n демонструє 

однакову інституційну спроможність імплементувати запроваджені обмеження, 

що й обрана група країн порівняння. Ситуація, коли ICn > 1, означає, що 

держава n має більш високу інституційну спроможність з імплементації 

запроваджених нею обмежень, ніж група країн порівняння. І навпаки, якщо ICn 

< 1, – інституційна спроможність держави n є нижчою, ніж в групі країн 

порівняння. Іншими словами, попри встановлені обмеження слабка 

інституційна спроможність держави не дає їй можливості забезпечити 

реалізацію власних регуляторних норм. 

Роблячи більш широке узагальнення, можна логічно припустити, що 

показники рівня нормативного регулювання певної країни та фактичних обсягів 
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руху ТПК в ній збігаються із середніми значеннями відповідних показників по 

регіону. Також закономірним можна вважати випадок, коли перевищення 

певною країною середнього по регіону рівня нормативного регулювання, 

супроводжується нижчим рівнем фактичних обсягів ТПК. Це говорить про те, 

що вищий рівень нормативних обмежень у даній країні більшою мірою, ніж в 

інших країнах, стримує їх рух.  

В цих двох випадках є підстави вважати, що норми та правила руху ТПК, 

встановлені в країні, діють, а інституційна спроможність регуляторів 

знаходиться на прийнятному рівні. Якщо ж рівень нормативних обмежень певної 

країни перевищує середні значення по регіону, а реальні обсяги руху ТПК в цій 

країні обмеженнями не стримуються, то встановлені обмеження не діють повною 

мірою, а інституційна спроможність регуляторів не дозволяє забезпечити їх 

дотримання на практиці. 

Особливий випадок, коли мінімальний рівень нормативних обмежень 

супроводжується вищим рівнем реальних обсягів ТПК, даній моделі не 

суперечить. По-перше, відсутність обмежень на рух ТПК знімає претензії до 

інституційної спроможності регуляторів. По-друге, унормовані до середнього 

рівня інших країн значення показника все рівно покажуть відповідність (чи не 

відповідність) відхилення рівня нормативного регулювання відхиленню рівню 

фактичних обсягів руху ТПК. 

За наведеним вище підходом в роботі представлено оцінку розвитку 

інституційної спроможності економік ЦСЄ та України (див рис. 2.3). 

Порівняння, для прикладу, Польщі, Чехії, Словаччини, Болгарії та України 

свідчить про значно нижчий рівень інституційної спроможності вітчизняних 

регуляторів у впровадженні національного законодавства. Як можна побачити, 

при цілком природній мінливості, показник інституційної спроможності 

Польщі утримується здебільшого на позначці вище «1». Така ж тенденція 

спостерігається у Чехії, Румунії, Болгарії, Словаччини та багатьох інших 

країнах ЦСЄ. Це свідчить, що зазначені держави спроможні вилинути на 

динаміку потоків капіталу регуляторними заходами.  
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Рис. 2.3 Відносний рівень інституційної спроможності України та окремих 
постсоціалістичних країн ЦСЄ в частині практичного забезпечення 

регулювання фінансової відкритості національних економік 

Джерело: розроблено автором 
 

В Україні ж, запроваджені численні обмеження, стримували рух ТПК 

значно менше ніж в середньому у ЦСЄ, а показник інституційної спроможності 

її регуляторів після 1998 р. фактично знизився до «0». Розрахунки відповідних 

показників ІС для Польщі та України свідчать про значно нижчий рівень 

інституційної спроможності вітчизняних регуляторів у впровадженні 

національного законодавства, ніж у сусідньої країни (рис. 2.4.) 
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Рис. 2.4. Оцінка рівня інституційної спроможності України та Польщі 

щодо впровадження національного законодавства з регулювання 
транскордонного руху капіталу (відносно середнього рівня по ЦСЄ) 

Джерело: розроблено автором 

 

Таким чином, за слабкої інституційної спроможності державного 

регулювання України, її здатність залучати іноземні інвестиції визначається не 

стільки наявними обмеженнями, як рівнем глобальної кон’юнктури. Внаслідок 

чого, за її належного рівня, обсяги іноземних інвестицій можуть зрости і при 

наявних обмеженнях. З іншого ж боку, у разі загрози припливу значних обсягів 

спекулятивного капіталу або втечі капіталу з внутрішніх ринків, наявних норм 

валютного регулювання, скоріше за все, виявиться недостатнім для їх 

ефективних обмежень. 

Інтерпретація отриманого індексу базується співставленні динаміки 

реальних потоків капіталу змінам нормативних обмежень на рух капіталу. 

Відтак, IC на рівні «1» показує, що інституційна спроможність держави щодо 

забезпечення нормативно визначеного нею напряму фінансової відкритості 

відповідає рівню країни або групи країн обраних для порівняння. Значення 

менше «1», показує, що інституційна спроможність держави у забезпеченні 

реалізації власної політики фінансової відкритості є меншою за країни 

порівняння, а рух ТПК в країні обмежено визначається державною політикою. 

Значення вище «1» показує, що інституційна спроможність визначеної держави 
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перевищує рівень інституційної спроможності по регіону або peer-країни 

співставлення, допускаючи більший простір для проведення політики 

фінансової лібералізації.  

Результати аналізу підтверджують, що протягом 1980–2000-х рр. обмеження 

на рух капіталу в розвинених країнах планомірно зменшувались (зростав 

показник «де-юре»), але помітна зміна обсягів припливу капіталу в них 

відбулося лише в короткий проміжок 2000-х рр. Ще меншою залежністю 

характеризується динаміка ТПК та нормативного регулювання країн з 

економіками, що розвиваються. Про це свідчить, той факт, що показник «де-

юре» в цих країнах сягнув найвищих позначок до ГФК, але рекордні значення 

припливу капіталу в них спостерігалися тільки після кризи, коли частина 

нормативних обмежень була відновлена. 

Особливо добре помітні моменти сплеску ТПК без позитивної динаміки 

зняття обмежень на рух капіталу. Іншими словами, експансія іноземного 

капіталу може не сильно зважати на наявність обмежень на транскордонні 

фінансові транзакції у країні за слабкої інституційної спроможності фінансових 

регуляторів. Таким чином, теза про фінансову відкритість як необхідну 

передумову залучення іноземного капіталу в національну економіку потребує 

уточнення. Хоча обсяги припливу капіталу в країни, що розвиваються, 

збільшились, проте темпи їх приросту залишалися стабільними протягом 

всього періоду 1980–2004 рр. і не сприйняли фінансову лібералізацію як 

фактор. Логічно висунути припущення, що визначальним для збільшення 

припливу капіталу виявися інший, окрім змін нормативного регулювання, 

фактор. 

Більше того, наявні статистичні дані не підтверджують і помітного 

перерозподілу світового капіталу на користь країн, що розвиваються. Навпаки, 

протягом найбільш активного періоду фінансової лібералізації країн Європи у 

1996–2008 рр. спостерігався рівномірний відплив капіталу з таких ринків, що 

іще раз підтверджує існування явища, визначеного в ряді досліджень, як «пазл 

алокації». Воно полягає в тому, що капітал не тільки обмежено перетікає з 
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багатих країн до бідних через різницю у дохідності капіталу, а й узагалі прагне 

уникати бідних країн, оскільки вони не дуже продуктивні та часто утворюють 

перешкоди для повернення капіталу [147]. Таким чином, і оцінка ризику країни 

суб’єктами господарювання виступає вагомим фактором, що визначає напрями 

руху капіталу. 

Лише після 2008 р. дещо помітною стає тенденція до перерозподілу ТПК на 

користь країн, що розвиваються. Але потрібно зазначити, що в цей період 

загальні обсяги ТПК впали до 5% світового ВВП і на перерозподіл певним 

чином вплинула втрата капіталу великими фінансовими компаніями 

розвинених країн, які відігравали помітну роль на ринку міжнародних 

інвестицій. А вже з 2013 р. тенденція перетікання капіталу з відсталих країн на 

ринки розвинених відновилась. 

У цей період краще стала помітною і умовність відсоткової ставки як 

визначального чинника напряму руху капіталу. Гіпертрофовані процеси ГФК та 

пов’язаної із нею монетарної політики відобразили це ще більш наочно ( рис. 

2.5). 

 

Рис. 2.5. Динаміка відсоткових ставок центробанків розвинених країн та 
приплив ПІІ у країни ЦСЄ 

Джерело: [146; 148] 
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Аналітичне представлення цих даних (відсоткова ставка у розвинених 

економіках розрахована як середня між ставками ФРС, ЄЦБ, Банку Англії та 

Японії) найкращим чином ілюструє обмежену дієвість облікових ставок як 

регулятора напряму руху ТПК на етапі після кризи 2008 р. Згідно з 

неокласичною теорією, після падіння рівня облікових ставок у розвинених 

країнах, обсяги потоків капіталу в країни, що розвиваються, де облікові ставки 

залишилися високими, а у відносному виразі зросли в рази, мали би 

пропорційно збільшитись. Натомість вони пропорційно зменшились, а на тлі 

сигналів про підвищення ставок у розвинених країнах, прискорили тенденцію 

до падіння [146; 148]. Це ще раз підтверджує, що окрім чинника відсоткових 

ставок, на напрям ТПК суттєво впливають і неформальні чинники 

конкурентних переваг та ризику, які визначаються рівнем розвитку 

інституціонального середовища фінансового сектору. 

Для перевірки твердження про позитивний вплив припливу іноземного 

капіталу на економічне зростання доцільно дослідити структурні параметри 

ТПК, що протягом тривалого періоду лібералізації спрямовувались в економіки 

країн, що розвиваються. Відповідно до обґрунтування наздоганяючого 

розвитку, зумовленого вільним рухом міжнародного капіталу у бік найбільш 

прибуткових галузей, розглянемо припущення, що стимулювання економічного 

зростання відбувається через приплив іноземного капіталу в найбільш 

перспективні галузі та підприємства економіки країни – реципієнта іноземного 

капіталу. Тому, для перевірки цього потрібно проаналізувати структуру 

припливу іноземного капіталу в країни, що розвиваються.  

У структурі припливу капіталу нас передусім  цікавитиме динаміка ПІІ, які 

позиціонуються як найбільш продуктивний вид зовнішнього фінансування, що 

більшою, мірою позначається на розвитку виробництва, трансфері технологій 

та найкращих організаційних практик. У той же час, ПІ прийнято оцінювати як 

більш спекулятивний інструмент [149]. Відповідно до такого погляду МВФ 

рекомендує насамперед прагнути лібералізувати спочатку потоки ПІІ, а вже 

потім – ПІ. Слід відзначити, що це твердження стосовно ролі структури ТПК на 



124 
 
розвиток економіки в тому розумінні, що ПІІ є більш продуктивними, менш 

волатильними і тому більшою мірою забезпечують економічне зростання, в 

останні роки вже виглядає не так однозначно. Статистика Світового банку 

дозволяє порівняти динаміку структури потоків капіталу в розвинені країни і 

країни, що розвиваються,  рис. 2.6 та 2.7: 

. 

Рис. 2.6. Співставлення ПІІ та ПІ у розвинених економіках 
Джерело: [146] 
 

 

Рис. 2.7. Співставлення ПІІ та ПІ в економіках, що розвиваються 
Джерело: [146] 
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Як можна побачити, для розвинених економік характерним є переважання 

портфельних інвестицій над прямими. Це пояснюється розвиненими 

фінансовими ринками в таких країнах, що дає можливість підприємствам 

залучати фінансування через фондові ринки. У економіках, що розвиваються, – 

навпаки – переважають прямі інвестиції. При цьому економіки, що 

розвиваються, через раптові зупинки і зміни напрямів ТПК внаслідок низки 

криз зазнали не менш відчутних втрат.  

 Пояснити це можна таким чином: портфельні інвестиції потребують 

розвинених інститутів фінансових ринків у країні, зокрема і фондових. В 

умовах відсутності дієвого фондового ринку ПІІ стають найбільш простим та 

надійним інструментом поширення іноземного капіталу в країнах, що 

розвиваються. Проте, приплив ПІІ у країнах, що розвиваються може 

характеризуватись досить нестабільною динамікою, що підтверджують у своїй 

роботі Я. Белінська та інш [150, с. 76-77]. Відтак, ПІІ слід розглядати не як 

інструмент особливої ефективності, а лише як найбільш простий і надійний для 

інвесторів.  

Водночас останні дослідження на тему ПІІ засвідчують, що їх реальний 

економічний зміст у світовій економіці може бути значно меншим, ніж 

прийнято вважати. Зокрема йдеться про ідентифікацію вагомої частки світових 

обсягів ПІІ як такої, що втілює фінансові операції фіктивних компаній. За 

даними дослідження МВФ та Університету Копенгагену, близько 40% світових 

ПІІ, загальним обсягом понад 15 трлн дол. США, проходять через компанії, що 

не ведуть реальної економічної діяльності, а використовуються з метою 

мінімізувати базу оподаткування великих ТНК [151]. А до переліку країн, обсяг 

інвестицій в яких більш як на 50% складається з фіктивних, входять 

Люксембург, Нідерланди, Мальта, Ірландія, Швейцарія та низка країн 

британської юрисдикції.  

Ймовірно, з цих причин дослідження показують, що темпи іноземних 

інвестицій не дуже добре співвідносяться зі створенням робочих місць, 

зменшенням бідності та іншими результатами розвитку [152]. У 2000 р. 
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Світовий банк посилався на дослідження, в якому було проаналізовано 183 

проєкти ПІІ у 30 країнах протягом останніх 15 років і де було зроблено 

висновок, що 25-45% цих проєктів негативно вплинули на національний 

добробут [153]. 

Згідно із опитуваннями Міністерства зовнішньої торгівлі Японії, проведеного 

в середині 1990-х років, справжній мотив ПІІ японських компаній у 

промисловість іноземних країн на 70% становило захоплення перспективних 

ринків та стимулювання в них власних продажів [154]. При цьому перспективи 

ринку визначалися обсягом ПІІ та позитивною динамікою зростання. Зокрема 

несподіване зростання обсягів ПІІ в країни АSEАN5 наприкінці 1980-х років 

пояснюють саме стрімким економічним піднесенням цього регіону в цей період 

[155], а не навпаки. 

Подібний приплив ПІІ має декілька негативних наслідків. Його умовою є 

відносно закриті ринки. За обмеженого рівня конкуренції на них спрямування 

туди ПІІ забезпечує іноземній компанії формування спочатку конкурентних, а 

згодом і монопольних переваг. Тому інвестиції, метою яких є захоплення 

частки ринку, характеризуються як такі, що підвищують тарифи [156, c. 90-97]. 

Після цього сегмент виробництва, що забезпечує відповідний цільовий ринок 

продукцією, розвиватиметься на засадах іноземної монополії або олігополії. Це 

може позитивно позначитись на розвитку сегмента виробництва в країні, але 

негативно вплинути на формування повноцінної структури економіки, оскільки 

формування потужних підприємств за підтримки іноземного капіталу в окремій 

галузі, призведе до перетікання до неї й інших факторів виробництва, 

обмежуючи розвиток інших, можливо більш передових та перспективних, 

галузей. 

Підтвердження такого різностороннього впливу можна знайти і в інших 

дослідженнях. Наприклад, Дж. Гроссман та Е. Хелпман дослідили зв'язок 

відкритості та зростання економіки через трансмісію технологій і виявили, що у 

випадку країн із високим рівнем фінансової та торговельної відкритості, 
                                         
5 Association of South East Asian Nations – Асоціація країн Південно-Східної Азії 
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інвестиції концентруються у сферах промислового виробництва та торгівлі, 

витісняючи інвестиції зі сфери наукових досліджень та розробок [157, c. 67]. Це 

дійсно зумовлює вирівнювання заробітних плат та відсоткових ставок на 

міждержавному рівні, а також спричинює збільшення платоспроможного 

попиту, що позитивно впливає на зростання ВВП, проте обмежує інноваційний 

характер розвитку економіки та формує умови економічної нестабільності. 

Тобто сам по собі зв'язок відкритості та економічного зростання може бути 

похідним для більш фундаментальних економічних процесів та структурних 

характеристик економіки, а одноманітні прояви ТПК засвідчують доцільність їх 

диференціації та контролю. 

 

Зворотній зв'язок фінансової відкритості та економічного зростання 

Потрібно звернути увагу, що в більшості досліджень на тему впливу ТПК на 

економічне зростання аналізу наявності зворотного зв’язку приділяється 

обмежена увага. Тоді як він знаходить дедалі більше підтвердження на 

практиці. Характерним втіленням зворотного зв’язку виступає саме напрям 

«реалізація потенціалу економічного зростання – приплив ПІІ». Хоча 

обґрунтування переваг фінансової відкритості передбачає, що чинником 

економічного зростання, Зокрема виступає приплив ПІІ, практика свідчить, що 

саме потенціал та прискорення економічного зростання може виступати 

чинником збільшення обсягів інвестицій. 

Узагальнення результатів численних наукових досліджень щодо зв’язку 

фінансової відкритості та економічного зростання, особливо більш сучасних, 

дає підстави для припущення, що характер руху ТПК в економіку, що 

розвивається, засвідчує наявність зворотного зв’язку: саме демонстрація ознак 

продуктивного наздоганяючого розвитку зумовлює приплив в таку економіку 

капіталу. Таку детермінацію взаємозв’язку ТПК та економічної динаміки 

можна порівняти з властивостями реактивного руху: чим більша швидкість 

руху, тим більший об’єм повітря потрапляє в двигун і тим більша його тяга. І, 

Водночас за нульової швидкості повітря в двигун потрапляє тільки за рахунок 
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внутрішньої механіки (активності) двигуна – чим більші оберти, тим більший 

об’єм повітря потрапляє у нього. 

Фундаментальним підґрунтям для такої тези може слугувати твердження Д. 

Робінсон про те, що фінансова система є похідною від реального сектора 

економіки. А саме економічне зростання створює попит на фінансові послуги. 

Тож фінансова система не генерує економічне зростання, а лише реагує на 

потреби реального сектора [51]. 

Наразі існує цілий ряд досліджень, які підтверджують висновок про те, що 

позитивного ефекту від припливу капіталу досягають економіки, що 

перебувають на стадії активного піднесення [158, c. 133] і, Зокрема ті сектори 

таких економік, які можуть конкурувати на міжнародних ринках. Саме так 

можна трактувати і результати дослідження Р. Кардареллі (та ін.) щодо 

факторів припливу капіталу. Дослідники проаналізували 109 випадків 

раптового припливу іноземного капіталу протягом 1987–2007 рр. в економіки 

52 країн із ринками, що розвиваються, і показали, що спонукальним фактором 

такого припливу виступало прискорення зростання ВВП у цих країнах [159]. 

Підтвердити цю тезу можна і на прикладі України. Згідно з нещодавніми 

дослідженнями Німецької консультативної групи, підприємства з ПІІ (тобто 

такі, де іноземний інвестор володіє не менш як 10% статутного капіталу), 

становлять лише 4,6% усіх українських компаній. Проте у переліку цих 

компаній перебувають найбільш великі та прибуткові. Зокрема саме в них 

працює понад 20% працездатного населення України, на них же припадає 24% 

загального обсягу капіталу України й майже 35% загальної валової доданої 

вартості [160]. Тобто здебільшого іноземні інвестиції концентруються у вже 

розвинених підприємствах прибуткових галузей, а не фінансують розвиток 

нових. Підприємства з ПІІ не просто значно більші, ніж підприємства із 

винятково вітчизняними інвестиціями, а й значно продуктивніші. Звичайно, 

потрібно звернути увагу, що і значна частка іноземних інвестицій в таких 

підприємствах, швидше за все, представлені реінвестованим українським 

капіталом.  
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Таким чином, дослідження наслідків збільшення припливу іноземного 

капіталу на економічний розвиток транзитивних економік в активну фазу 

фінансової глобалізації не дають вагомого підтвердження тези про позитивний 

вплив на стимулювання економічного зростання вільного припливу капіталу на 

умовах фінансової відкритості. Цей факт, а також частота фінансових криз, 

зумовлених короткостроковими потоками капіталу, дали підстави Д. Родріку 

зробити висновок, що саме останні, а не продуктивні інвестиції і є головним 

економічним сюжетом фінансової лібералізації [44, c. 57-59]. 

Теза щодо того, що фінансова відкритість позитивно впливає на економічне 

зростання непрямо, а через розвиток інститутів фінансових ринків уже 

видається суперечливою з огляду на представлені аргументи. Головним чином 

тому, що, за справедливості тези, кореляційно-регресійний аналіз так чи інакше 

виявив би позитивний вплив фінансової лібералізації на економічне зростання 

країн, що розвиваються на тривалому проміжку часу майже в 40 років, якщо 

воно мало місце. Інакше фінансова відкритість втрачає сенс як стимулюючий 

фактор економічного зростання, навіть якщо вона дійсно сприяє розвитку 

фінансового сектора.  

Але разом із тим, зазначену тезу щодо позитивного впливу фінансової 

відкритості та потоків капіталу на розвиток фінансового сектора не можна 

відкинути лише на підставі такого аргументу. Навпаки, вона потребує 

докладної перевірки, якій буде присвячено наступний підрозділ. Така особлива 

увага до цієї тези пояснюється трьома причинами. По-перше, вона втілює 

найбільш актуальні аргументи на підтримку фінансової відкритості в рамках 

інституціонального підходу. По-друге, непрямий вплив фінансової відкритості 

на економічний розвиток визначити набагато складніше. І, по-третє, саме в 

межах системи взаємозв’язку «ТПК – фінансовий сектор країни» втілюється 

характер і наслідки сучасного процесу фінансової глобалізації та 

формалізуються глибинні детермінанти впливу фінансової відкритості на 

економічне зростання. 
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2.2. Методика оцінки впливу потоків капіталу на фінансовий сектор 

Як зазначалось раніше, у відповідь на загострення критичних зауважень 

щодо позитивного впливу фінансової лібералізації прихильниками цього 

підходу було висунуто припущення, що позитивний ефект фінансової 

лібералізації реалізується непрямим шляхом через розвиток фінансового 

сектора країни, його інституціонального середовища, покращення 

управлінських практик, макроекономічної дисципліни та ін. [145] Таким чином 

фінансова лібералізація виступає каталізатором проведення низки важливих 

удосконалень, які проявляються в основному на мікрорівні. З часом реалізація 

цих переваг сприяє зрушенню балансу ризиків та переваг фінансової 

лібералізації на користь останніх.  

У науковій літературі, присвяченій оцінці впливу ТПК на економічний 

розвиток, яка побачила світ у період 2000-х рр. і, частково, пізніше, 

наголошується, що позитивний ефект від припливу іноземного капіталу в 

країну проявляється через розвиток внутрішніх фінансових ринків, передусім 

через їх поглиблення, посилення конкуренції, інклюзії, привнесення кращих 

практик, вирівнювання інформаційної асиметрії, прихід стійких фінансових 

установ тощо. І навпаки, відсутність розвиненого фінансового ринку 

призводить до обмеженого припливу іноземного капіталу. 

Для перевірки цього твердження доцільно визначити напрями та 

взаємозв’язки впливу фінансової лібералізації на зміну якісних параметрів 

розвитку фінансового сектора як найбільш значущу потенційну перевагу, 

отриманої внаслідок фінансової відкритості. Відразу зазначимо, що кількісні 

параметри розвитку фінансового сектора та, Зокрема показник фінансіалізації 

економіки зростають пропорційно припливу іноземного капіталу. Це 

твердження не викликає сумнівів. Головною причиною цього є збільшення 

загальних обсягів припливу капіталу в країни, що розвиваються, яке реально 

відбулося протягом 1990–2000 рр. У перерахунку на душу населення це, 

безперечно, викликало зростання показника фінансової глибини, а також 

загальних обсягів активних операцій банків, капіталізації фондового ринку 



131 
 
тощо. Важливіше ту те, якою мірою вплив залучених обсягів капіталу 

позначається на зміні якісних показників розвитку фінансового сектора. Ця теза 

потребує поглиблення теоретико-методологічного обґрунтування в рамках 

інституціонального підходу з урахуванням сучасних даних. 

Під якісним розвитком фінансового сектора країни в умовах зростання 

фінансової відкритості слід розглядати не просто збільшення обсягів окремих 

напрямів діяльності або поглиблення його сегментів. Припущення щодо 

побічного впливу фінансової глобалізації на економічне зростання через 

фінансовий сектор можна узагальнити таким чином. Прихід іноземних 

інвесторів розмиває традиційну для фінансових ринків країн, що розвиваються, 

концентрацію великих гравців, які мають переваги через володіння 

інформацією. Прихід іноземного капіталу таким чином теоретично може 

сприяти розвитку конкуренції, вирівнюванню інформаційної асиметрії, 

залученню найкращих практик управління, розширенню можливості із 

диверсифікації ризиків та акумуляції великих обсягів капіталу, а також 

зменшенню міжнародних трансакційних витрат. 

Припустимо, що фінансова лібералізація чинить такий влив. У такому 

випадку розвиток фінансового сектора повинен проявитись через покращення 

виконання п’яти його основних функцій: акумуляції тимчасово вільних 

заощаджень; їх ефективній алокації; диверсифікації та хеджуванні ризиків; 

поглибленні зв’язку між фінансовим та реальним секторами і покращенні 

інформаційного забезпечення [161]. 

Узагальнимо перелік основних напрямів якісного розвитку фінансового 

сектора, що теоретично повинні реалізуватись в умовах фінансової відкритості: 

– зростання інтенсивності залучення заощаджень через фінансовий сектор; 

– підвищення інтенсивності алокації залучених заощаджень в економіці; 

– розвиток інститутів фінансового сектора: посилення конкуренції, 

покращення інформаційного забезпечення, привнесення найкращих практик 

(розвиток корпоративного управління); 

– покращення сприйняття ризику споживачами; 
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– поглиблення зв’язку між фінансовим та реальним секторами економіки. 

У систематизованому вигляді потенційні канали позитивного впливу 

зростання фінансової відкритості на розвиток фінансового сектора матиме 

такий вигляд (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8. Систематизація потенційних каналів впливу фінансової 
відкритості на розвиток фінансового сектора  

Джерело: складено автором. 

 

Докладному аналізу впливу фінансової відкритості на якісний розвиток 

фінансового сектора присвячено не так багато уваги, попри те, що саме в цьому 

напрямі прийнято очікувати її позитивний вплив. Проте опубліковані 

дослідження, дають методологічну основу для здійснення раціональної оцінки 

реального впливу фінансової відкритості на розвиток фінансового сектора 

країни та ідентифікації її перспективних та проблемних моментів. 
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Методи оцінки впливу фінансової відкритості на продуктивний розвиток 

фінансового сектора 

Формалізація чинників впливу фінансової відкритості за усвідомлення 

зазначених вище умов відкриває перспективи побудови комплексної системи 

оцінки характеру впливу ТПК на національну економіку та адекватної 

реалізації політики регулювання фінансової відкритості. Оцінка якісних 

параметрів розвитку фінансового сектора, на які може впливати фінансова 

відкритість, є важливим елементом побудови такої системи оцінки. Як 

зазначалося, принципово важливими параметрами, які потрібно досліджувати 

для виявлення ознак позитивного впливу фінансової відкритості, слід вважати: 

покращення функцій фінансового сектора з акумуляції та алокації фінансових 

ресурсів, вирівнювання інформаційної асиметрії, трансфер найкращих практик.  

З огляду на це, побудову системи оцінки зміни якісних параметрів розвитку 

фінансового сектора пропонується здійснювати на основі підходу Гарсії [162, c. 

39-44], доповнивши її методологією оцінки ефективності фінансового сектора 

В. Зимовця [163, c. 157] та аналізом параметрів конкуренції, концентрації, 

зв’язку фінансового сектора із реальним, темпів нагромадження капіталу в 

економіці. 

Відповідно, дослідження покращення функції акумуляції тимчасово 

вільних заощаджень слід проводити, аналізуючи зміну параметрів показника 

відношення заощаджень в економіці країни порівняно з темпами динаміки 

реальної фінансової відкритості економіки «де-факто». Пропонується 

коефіцієнт інтенсивності залучення заощаджень через фінансовий сектор В. 

Зимовця унормувати до динаміки ТПК, виявивши еластичність зв’язку: 𝐷 = 𝑄𝑑𝑡𝑄𝑑𝑡−1 / 𝐼𝐶𝐹𝑡𝐼𝐶𝐹𝑡−1, 

де D – показник ефективності фінансового сектора в акумуляції тимчасово 

вільних заощаджень унормований до інтенсивності припливу капіталу; 

Qdt – коефіцієнт інтенсивності залучення заощаджень через фінансовий сектор 

у поточному році (за рік). Цей коефіцієнт визначається як співвідношення суми 
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приросту за рік зобов’язань фінансового сектору та скоригованих на зміну 

джерел фінансування через зовнішній сектор обсяг валових заощаджень у 

країні. Аналіз цього коефіцієнта дає змогу кількісно оцінити інтенсивність 

трансформації заощаджень в інвестиції через визначення розміру частки 

валових заощаджень, що протягом року надійшла у фінансовий сектор, у тому 

числі із зовнішнього ринку, і забезпечила формування пропозиції фінансових 

ресурсів на ринку;  

ICFt – обсяги припливу іноземних фінансових ресурсів, що формують 

фінансовий капітал підприємств, за різними інструментами, вираженими як 

відсоток до ВВП. У практиці країн з трансформаційними економіками 

найбільш вагомими статтями таких потоків є ПІ, ПІІ, міжбанківські кредити. 

Наявна статистика наразі дозволяє досліджувати саме ці потоки на значному 

часовому інтервалі. Порівняння їх обсягів дає змогу оцінити зміну рівня 

реальної фінансової відкритості обраних країн. 

Оптимальним слід вважати прагнення показника D до значення «1». У цьому 

випадку зміна інтенсивності залучення заощаджень через фінансовий сектор 

відповідає збільшенню обсягів фінансових ресурсів в економіці, з урахуванням 

зовнішніх надходжень. Тобто фінансовий сектор спроможний абсорбувати 

приплив ТПК. Значення показника менше одиниці означатиме, що фінансовий 

сектор не здатний абсорбувати зростаючі обсяги припливу капіталу, відтак 

зростання фінансової відкритості не чинить помітного впливу на підвищення 

ефективності фінансового сектора в акумуляції вільних заощаджень. Значення 

показника більше одиниці, означає, що ефективність фінансового сектора 

зростає незалежно від поточного стану фінансової відкритості.  

Важливо розуміти, що не обов’язково розглядати зміст запропонованого 

показника як індикацію ефективності акумуляції фінансових ресурсів, що 

надійшли ззовні. Йдеться про підвищення загальної ефективності цієї функції 

фінансового сектора під впливом факторів, які, згідно з теорією, чинять 

потенційно позитивний вплив (розвиток конкуренції, інформаційного 

забезпечення, трансфер практик і технологій тощо). 
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Таким чином, метод коефіцієнта інтенсивності залучення заощаджень через 

фінансовий сектор дозволяє характеризувати посилення або послаблення 

функціональної спроможності фінансового сектора країни з акумуляції та 

алокації фінансових ресурсів, які можуть бути використані для інвестування у 

структурний розвиток економіки.  

Для дослідження ефективності алокації залучених заощаджень є сенс 

проаналізувати показник частки банківського кредитування у джерелах 

капітальних інвестицій. Для цього, за аналогією до попередньої методики, 

пропонується такий розрахунок:  𝐴 = 𝐿𝑡𝐿𝑡−1 / 𝐼𝐶𝐹𝑡𝐼𝐶𝐹𝑡−1, 

де A – показник ефективності фінансового сектора з алокації фінансових 

ресурсів, унормований до інтенсивності припливу капіталу; 

Lt – показник обсягів інвестиційних кредитів в економіці (за рік); 

Для оцінки зв’язку фінансового та реального секторів економіки 

пропонується використовувати як параметр L показник обсягу капітальних 

інвестицій, профінансованих банківськими кредитами або іншими позиками. В 

узагальненій інтерпретації значення показника більше одиниці свідчить про те, 

що фінансовий сектор спрямовує фінансові ресурси в реальний сектор темпами, 

що відповідають темпам надходження іноземного капіталу. 

Слід відзначити, що аналіз показника відношення кредитів, наданих 

фінансовими посередниками до ВВП країни, а також відношення суми 

банківських депозитів до банківського кредитного портфеля, як це пропонує Е. 

Товар Гарсія [162, c. 39], не задовольняє потреби оцінки параметрів якісного 

розвитку фінансового сектора, оскільки прискорення зростання споживчого 

кредитування, що досить часто спостерігається у випадках підвищення 

фінансової відкритості, втілює ефективну алокацію фінансових ресурсів не з 

точки зору інтересів сталого економічного розвитку, а з точки зору 

посередників. Натомість збільшення частки банківських кредитів в економіці 

не означає продуктивної алокації фінансових ресурсів з огляду на можливість 
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розгортання  буму споживчого кредитування. Тому потрібно зважати на темпи 

приросту інвестиційного кредитного портфеля або, принаймні, на зростання 

кредитів у сектор нефінансових корпорацій. 

Параметр диверсифікації та хеджування ризиків у межах фінансового 

сектора напряму оцінити доволі складно. З фінансової відкритістю більшою 

мірою пов'язаний прояв цього явища – сприйняття рівня ризику в економіці. 

Зважаючи на цього, для оцінки сприйняття ризику споживачами фінансових 

послуг доцільно використати підхід, згідно з яким оцінюється динаміка 

макроекономічного показника обсягів споживання (абсорбції) в економіці. При 

пом’якшенні відношення до ризику на внутрішньому ринку рівень споживання 

в економіці зростатиме і навпаки. Динаміка цього показника так само 

порівнюється з динамікою зростання фінансової відкритості, за формулою:   𝑃c = 𝐶𝑡𝐶𝑡−1 / 𝐼𝐶𝐹𝑡𝐼𝐶𝐹𝑡−1, 

де Рс – показник сприйняття ризику в економіці; 

Сt – макропоказник обсягів споживання в економіці, виражений як % до ВВП. 

Інтерпретація показника сприйняття ризику загалом подібна до наведених 

вище, проте є декілька зауважень. Так, при значеннях показника нижче «1», 

тобто коли ТПК зростають швидшими темпами, ніж споживання, це може 

свідчити про спекулятивний характер ТПК, які надходять у країну, оскільки 

споживачі оцінюють макроекономічну ситуацію скептично, відповідно, 

потрібно очікувати негативного сприйняття ризику. В такому випадку це може 

означати, що іноземний капітал локалізується у спекулятивних інструментах на 

ринках фінансових активів або нерухомості та має слабкий зв'язок із реальним 

сектором економіки. 

Позитивний вплив потоків капіталу на спроможність фінансового сектора у 

частині усунення інформаційної асиметрії та розвиток конкуренції слід 

розглядати комплексно, оскільки принциповим індикатором цих процесів буде 

динаміка рівня концентрації банківського ринку, наприклад за індексом 

Герфіндаля – Гіршмана (ІНН). Методологія дослідження цих параметрів доволі 
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розвинена в частині аналізу показника концентрації банківського ринку. За 

теорією, зменшення ринкової концентрації веде до збільшення конкуренції, яка, 

у свою чергу, позитивно позначається на інформаційному забезпеченні ринку. 

Динаміку показника концентрації доцільно порівняти із динамікою ТПК. 

Проте, на відміну від попередніх обрахунків інших показників, в даному 

випадку пряме унормування динаміки показника концентрації до динаміки 

ТПК в національній економіці неможливе з огляду на протилежність бажаних 

трендів. Попри ґрунтовність певних аргументів на користь підвищення 

концентрації банківської системи, зокрема нівелювання розпорошеності 

фінансових ресурсів, збільшення можливостей для диверсифікації ризиків, про 

посилення конкуренції здебільшого дають підстави говорити ознаки зниження 

концентрації [164, c. 78]. 

Адже саме зменшення концентрації, свідчитиме, що фінансова відкритість 

сприяє зміцненню конкуренції на внутрішніх фінансових ринках, а, можливо, за 

протилежного тренду, навпаки – тільки посилює монопольні положення 

великих банків. Тобто про позитивний вплив фінансової відкритості на 

покращення конкуренції та усунення інформаційної асиметрії свідчитиме 

показник коли концентрація за ІНН в умовах припливу капіталу зменшується. 

Для перевірки впливу фінансової відкритості на імплементацію найкращих 

практик управління потрібно досліджувати розвиток показників 

корпоративного управління, а також динаміку глибини фондового ринку в 

країні. Поглиблення фондового ринку може засвідчувати розвиток і 

удосконалення практики корпоративного управління в умовах приходу 

іноземних інвесторів. Проте аналіз трансферу технологій за таким індикатором, 

як глибина фондового ринку, передбачає структурний розвиток останнього. 

Водночас більш поширеним випадком поглиблення фондового ринку країн, що 

розвиваються, може бути збільшення його обсягів за рахунок державних цінних 

паперів, облігацій обмеженого переліку великих підприємств, а також 

поширення практики фіктивних операцій зі сміттєвими цінними паперами. В 

таких випадках національний фондовий ринок демонструватиме поглиблення, 
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не викликаючи паралельного ускладнення корпоративного управління, а, отже, 

і його розвитку. Тому більш репрезентативним буде використання одного з 

міжнародних індексів оцінки якості корпоративного управління. 

Співвідношення його динаміки із показником динаміки ТПК у країні дасть 

певне уявлення про наявність та характер впливу фінансової відкритості на 

процес імплементації найкращих світових практик управління в межах 

національного фінансового сектора. 

Аналіз впливу фінансової відкритості на розвиток національного фінансового 

сектору України згідно запропонованої методики представлений у 

відповідному підрозділі ( п.п. 4.2.). В даному підрозділі зупинимо на 

теоретичному обґрунтуванні можливого характеру наслідків поширення 

присутності іноземного капіталу для національного фінансового сектору. 

Серед систематизованих вище каналів впливу фінансової відкритості на 

якісний розвиток фінансового сектора країни найбільш важливими слід визнати 

підвищення ефективності його функціонування за основними напрямами. 

Передусім це стосується функцій акумуляції тимчасово вільних заощаджень та 

алокації залучених заощаджень. Також важливими функціями фінансового 

сектора є диверсифікації ризиків, розвитку конкуренції, що додаткового 

виконує завдання покращення інформаційного забезпечення. 

Починаючи з другої половини ХХ ст. звернули увагу на вплив асиметрії та 

неповноти інформації на поведінку економічних суб’єктів, що додало 

ґрунтовності аргументам на користь існування позитивного зв'язку між рівнем 

розвитку фінансового сектора та його інститутів і тенденціями розвитку 

економіки [161]. У цих роботах наявність позитивної кореляції пояснюється 

тим, що фінансовий сектор, завдяки кращій спеціалізації, має повнішу 

інформацію і тому здатен більш ефективно спрямовувати інвестиції в реальний 

сектор. 

Поєднавши ці викладки з теорією фінансової відкритості, виникло 

припущення, що і самі потоки ПІІ знижують інформаційні бар’єри щодо 

торгівлі та інвестицій між світовим ринком та країною – реципієнтом 
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інвестицій [165]. До приходу ПІІ в країну існує певний вакуум інформації щодо 

продуктивності її економіки, видів урядової політики, правоохоронної системи 

та бізнес-клімату загалом. Залучаючи ПІІ, у т.ч. стимулюючими заходами, 

країна посилає певні сигнали світовому ринку і після заходу в неї перших ТНК 

інформація щодо зазначених характеристик стає більш достовірною [166].  

Слід лише зазначити, що у цьому випадку можна говорити про розширення 

обсягів інформації, а не про достовірність загалом. Зокрема існує низка 

специфічних обставин, що обумовлюють об’єктивність такого зауваження. Як 

правило, першими в країну заходять великі ТНК та фінансові конгломерати. 

Правила гри для них можуть істотно відрізнятися від правил для малого та 

середнього бізнесу. Потрібно зважати, що приплив великих обсягів інвестицій 

та прихід ТНК покращує показники концентрації, конкуренції та 

інформаційного забезпечення лише на першому етапі. Надалі ці параметри 

можуть стабілізуватись або навіть погіршуватися. 

Згідно з дослідженнями фахівців з польського центробанку, які провели 

оцінку рівня концентрації банківських ринків 10 країн ЦСЄ на підставі аналізу 

ТОР-5 банків за активами протягом 1999–2015 рр., тобто в період найбільш 

активної фази фінансової лібералізації цих країн, динаміка показників 

концентрації залишалась доволі сталою. При середньому рівні концентрації у 

ЕС-27 на рівні 58% банківські ринки ЦСЄ характеризуються доволі високим 

рівнем концентрації (62,3% активів) і частки в активах іноземних банківських 

установ (63,4% активів).  

Та найбільш цікавим результатом є те, що, попри помітне зростання 

фінансової відкритості у ЦСЄ, рівень концентрації банківських ринків цих 

країн не знизився [167]. Після зниження концентрації під впливом 

реформування та відходу від адміністративних засад економіки рівень 

концентрації в регіоні стабілізувався на рівні 50–70% у різних країнах. 

Незважаючи на значні припливи іноземного капіталу в ці країни, він залишився 

на такому ж рівні й у 2015 р. [167, c. 23]. 
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На практиці покращення конкуренції та диверсифікації ризиків у 

фінансовому секторі внаслідок припливу іноземного капіталу та приходу 

іноземних банків на внутрішній ринок також має неоднозначний прояв. З 

одного боку, з приходом іноземних банків на внутрішньому ринку фінансових 

послуг активізується конкуренція. Разом із тим у спробі конкурувати із більш 

потужними іноземними банками вітчизняним банкам доводиться знижувати 

вимоги до надійності позичальників та оперувати більш ризиковими 

інструментами. Водночас іноземні банки мають можливість диверсифікувати 

свій портфель за кордоном, мають подушку безпеки від материнської структури 

і тому, навіть оперуючи на внутрішньому ринку країни ризиковими 

інструментами ,приймають на себе значно менше системного ризику, хоча самі 

й провокують його зростання. 

Окрім обмеженого впливу на економічне зростання, приплив іноземного 

капіталу в умовах недорозвиненого інституціонального середовища 

транзитивних економік, яке характеризується високим рівнем концентрації, не 

завжди сприяє і розвитку конкуренції та вирівнюванню інформаційної 

асиметрії. Навпаки, за високого рівня ринкової концентрації, прихід невеликих 

іноземних інвесторів, які могли б посилити конкуренцію, ускладнений і тому, 

за таких обставин, слід переважно очікувати приходу потужних іноземних 

інвесторів, фінансових компаній та банків. А це, в свою чергу, хоч і певним 

чином знизить рівень ринкової концентрації, проте фіксує її, посилюючи 

переваги іноземних установ у довгостроковому періоді і обмежуючи 

подальший розвиток фінансової інклюзії та інтермедіації на національних 

фінансових ринках.   

Крім того, конкуруючи на внутрішньому ринку з іноземними банками, 

національні банки вимушені знижувати власну норму прибутку та оптимізувати 

витрати. Як наслідок, національні банки прагнуть уникати низькорентабельних 

і витратних напрямів діяльності. В першу чергу це позначається на відході від 

інвестиційного кредитування підприємств реального сектора, діяльність яких 

не відрізняється високою прибутковістю та потребує суттєвих банківських 
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витрат на аналіз їх платоспроможності. До речі так само діють й іноземні 

банки, надаючи перевагу співпраці з найбільш надійними позичальниками, 

зокрема пов’язаними з іноземними компаніями. 

Ще одним фактором в умовах розширення присутності іноземних банків на 

внутрішньому ринку виступає регіональна інтеграція і взаємопов’язаність 

економічних циклів. Останні, як правило, синхронізовані в межах регіону, як і 

переважна кількість іноземних банків. Тому не варто сподіватися на підтримку 

іноземними банками ділової активності на низхідному етапі ділового циклу. І 

навпаки – скорочення ділової активності в країні походження іноземного банку 

швидше за все призведе до скорочення його діяльності й у країні розміщення. 

При цьому наслідком фінансової турбулентності на слабких фінансових 

ринках, як правило, стає помітне посилення концентрації, у т.ч. через процеси 

націоналізації [168, c. 12]. 

Найбільш вагомими аргументом, що пояснює причини обмеженого впливу 

фінансової відкритості на розвиток економіки та якісних параметрів 

фінансового сектора, слід вважати низький рівень розвитку ринкових 

інститутів, що становить характерну рису пост-транзитивних економік. 

Недостатній рівень розвитку ринкових інститутів у країні гальмує як трансфер 

технологій, так і поширення найкращих практик управління. Така ситуація 

властива країнам із сировинними економіками. Вплив ПІІ на підвищення 

факторів продуктивності в таких економіках виявляється особливо обмеженим, 

оскільки, з одного боку, природні ресурси самі по собі є чинником залучення 

прямих іноземних інвестицій, а це означає, що ПІІ, що надходять у країни, 

багаті на ресурси, більш орієнтовані на галузі видобування первинного сектора. 

З іншого боку, прямі іноземні інвестиції у первинному секторі не приносять 

очікуваної вигоди з точки зору трансферу технологій. Трансфер технологій у 

таких випадках ринковим шляхом відбуватиметься за наявності ланцюгів 

кооперації з іноземними ТНК, що зайшли у країну, або високого рівня 

конкуренції. Натомість у трансформаційних країнах ці сегменти як правило, 

навпаки – сильно монополізовані, а ТНК впроваджують свою діяльність 
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реалізуючи ексклюзивні конкурентні переваги: масштаб, капітал, технології. В 

таких умовах трансфер технологій не відбувається. 

Підтвердженням цього виступає ряд наукових досліджень. Так, аналізу 

впливу фінансової відкритості на фінансовий та економічний розвиток країн 

ЦСЄ присвятили свою роботу І. Баяр та Ф. Акюз. Вони проаналізували вплив 

зростання фінансової відкритості на розвиток фінансових ринків 

трансформаційних економік країн ЦСЄ у період 1996–2014 рр. Отримані ними 

результати коінтеграції показують, що зростання фінансової відкритості 

практично не вплинуло на розвиток фінансового сектора зазначеної групи країн 

у довгостроковому періоді на регіональному рівні [169, c. 13]. Зростання 

фінансової відкритості продемонструвало мало помітний позитивний зв'язок із 

розвитком фінансового сектора лише в Естонії та Угорщині, що не можна 

вважати системним випадком. І, при цьому ж, демонструє негативний зв'язок із 

фінансовим розвитком у Чехії та Словаччині. Таким чином, системний прояв 

позитивного зв’язку фінансової відкритості та розвитку фінансового сектора, як 

уже зазначалося, на регіональному рівні не спостерігається. 

У кращому випадку ТПК чинять позитивний вплив на розвиток ринку цінних 

паперів (кількісно, в напрямі його поглиблення). Водночас відкритість 

економіки може навіть корелювати із погіршенням інформаційного 

забезпечення фінансової системи, що можна вважати парадоксальним 

висновком, з огляду на теоретичні викладки [73, c. 47]. А високий рівень 

фінансової відкритості, навіть за розвиненого фінансового сектора, обмежено 

впливає на економічне зростання [170]. 

У першій половині 2000-х рр., і науковці намагались пояснити відсутність 

позитивного зв’язку між фінансовою відкритістю і припливом капіталу, з 

одного боку, та розвитком економіки або її фінансового сектора – з іншого, 

слабким захистом прав інвесторів та низьким рівнем розвитку корпоративного 

управління [171, c. 97-101] або необхідності досягнення порогового значення 

рівня розвитку правової системи та інститутів ринку загалом [172]. Але більш 

пізні дослідження звертають також увагу на те, що окрім позитивного зв’язку 
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між розміром фінансового сектора та економічним зростанням, на певних 

стадіях ця залежність втрачає лінійний зв'язок. Зокрема при перевищенні 

фінансовим сектором певних розмірів, подальший його розвиток чинить дедалі 

менший вплив на реальний сектор і, в решті-решт, може мати навіть від’ємний 

вплив [173]. 

Нові економічні дослідження продемонстрували, що при використанні 

статистичних даних, отриманих після 1990 р., позитивний зв'язок як фінансової 

глибини, так і фінансової відкритості з економічним зростанням стає ще менш 

помітним [174, c. 87-90]. Дослідження за цією тематикою на посткризовому 

етапі показують, що фінансовий розвиток країни чинить позитивний вплив на 

економічне зростання до певного рівня. Після перевищення цих порогових 

значень гіпертрофований фінансовий сектор може заважати подальшому 

економічному розвитку, а швидке зростання фінансового сектора гальмує 

зростання загальної факторної продуктивності [175]. 

Згодом перебіг ГФК підкріпив аргументи проти надмірного кредитування 

економіки, що не тільки прямо суперечило постулатам фінансової відкритості, 

а й стало найбільш наочною формою прояву її загроз внутрішній фінансовій 

стабільності. Так, було визначено, що коли кредити приватному сектору 

сягають рівня 80–100% ВВП, настає перенасичення економіки фінансами [176]. 

Відтак, ознака перевищення цього параметру – сигнал для монетарного 

регулювання і встановлення обмежень на приплив капіталу на внутрішній 

ринок, якщо відсоткові ставки не діють. 

Є також сенс озвучити і таке припущення, що, з огляду на негативні ефекти 

фінансової відкритості у кризові періоди, постає питання, чи варто країні 

відкривати свій фінансовий сектор для стимулювання наздоганяючого 

зростання? Можливо, що для країн більш раціонально не відкриватись на 

ранніх стадіях фінансового розвитку, оскільки на цьому етапі, Зокрема добре 

працюють неформальні механізми розподілу капіталу [177].  

Висуваючи припущення щодо необхідності досягнення певного рівня 

розвитку або наявності розвинених інститутів, в рамках існуючої парадигми 
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фінансової лібералізації робились спроби знайти пояснення отриманим 

результатам емпіричних досліджень, що заперечували теоретичні 

обґрунтування неокласичного підходу. Хоча існують пропозиції розглянути 

можливості відновлення економічного зростання поза неоліберальним 

підходом [178], що загалом розширює перспективи наукової детермінації 

взаємозв’язку економічного зростання і потоків капіталу. 

Стає помітною ще одна суперечність теоретичного обґрунтування 

потенційно-позитивного впливу фінаснвоої відкритості на розвиток 

фінансового сектора, зважаючи на те, що найбільшою мірою цей вплив повинен 

проявитись на ринках, що розвиваються. Разом із тим потоки капіталу більше 

тяжіють до фінансових ринків розвинених країн і це пояснюється наявністю 

розвинених ринкових інститутів, яких на ринках країн, що розвиваються, а 

особливо на транзитивних, немає за визначенням. Тобто фінансова відкритість 

позитивно впливає на зростання загального фактора продуктивності для тих 

країн, які вже мають розвинені фінансові ринки. І, з огляду на проаналізовані 

вище потенційні канали позитивного впливу лібералізації, не має достатньо 

підстав розраховувати, що фінансова відкритість допоможе подолати порогове 

значення рівня розвитку інститутів.  

Причина обмеженого впливу ТПК на якісний розвиток фінансового сектора 

та економічне зростання полягає в тому, що вони чинять вплив через фінансові 

ринки, але не забезпечують їх раціонального формування. І таким чином їх 

вплив обмежується наявними параметрами фінансового сектора країни. При 

цьому в транзитивних економіках рівень розвитку фінансового сектора апріорі 

є низьким і тому рух таких країн до фінансової відкритості повинен бути 

раціонально підпорядкованим параметрам розвитку її фінансових ринків. 

Якщо, зважаючи на прерогативу підтримки наздоганяючого розвитку 

транзитивних економік, припустити справедливість такого твердження, то 

фінансова відкритість повинна фіксувати стан розвинених фінансових ринків зі 

структурними характеристиками, близькими до оптимальних. Логічним 

висновком із зазначеного є те, що повна фінансова відкритість можлива на 
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етапах функціонування фінансового сектора досконалої форми. Такий варіант 

слід визнати ідеальним випадком, що на практиці не зустрічається. Саме тому 

будь-яка країна, навіть із найбільш розвиненими ринками, вимушена вдаватися 

до фінансових рестрикцій та обмежень на рух капіталу в межах власної 

юрисдикції на етапах, коли наявні структурні параметри фінансового сектора 

або макросередовища створюють загрозу економічній стабільності, а ТПК їх 

фіксують або посилюють.  

Рух до фінансової відкритості повинен бути підпорядкований темпам 

формування структурно-повноцінного фінансового сектора країни. Тому 

політика фінансової лібералізації повинна бути похідною по відношенню до 

політики економічного розвитку країни у стратегічному та системному сенсах. 

Це може бути особливо актуальним, якщо політика економічного розвитку 

включає завдання проведення структурних реформ та усунення економічної 

нерівності. Без регулювання ТПК реалізація завдань такої політики може бути 

суттєво ускладнена [179]. 

У підсумку слід зазначити, що потенційні канали, за якими, в рамках 

парадигми переважної корисності фінансової відкритості, було детерміновано 

очікуваний позитивний вплив від зростаючих ТПК відповідають ідеалізованій 

природі процесу вільного руху капіталу. Проте сучасні дослідження не 

демонструють ґрунтовного підтвердження наявності такого впливу в 

глобальних або регіональних масштабах на країни із транзитивним типом 

економіки. Позитивний вплив можна помітити в межах фондових ринків та 

окремих випадків країн – фінансових «хабів». 

Причини відсутності позитивного зв’язку полягають у нерегульованому 

характері запровадження фінансової відкритості, що забезпечує лише 

поглиблення структурно-функціональних характеристик фінансового сектора, 

але без заходів регулювання нездатна забезпечити його структурне 

перетворення без належного інституціонального середовища. Саме тому 

визначною є роль стану розвитку фінансових інститутів. Країни з розвиненим 

інституціональним середовищем фінансового сектора так само потребують 
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заходів регулювання, але в їх випадку вільний рух капіталу здатний 

посилювати фінансову глибину економіки і тим самим підвищувати потенціал 

економічного зростання в тих межах, які дозволяє наявний зв'язок фінансового і 

реального секторів економіки. 

Рух економіки до фінансової відкритості повинен бути підпорядкований 

темпам формування структурно-повноцінного фінансового сектора країни. 

Відтак політика фінансової лібералізації повинна бути похідною по 

відношенню до політики економічного розвитку країни. Це може бути 

особливо актуальним, якщо політика економічного розвитку включає завдання 

проведення структурних реформ та усунення економічної нерівності. 

Ідентифікація характеру впливу ТПК на розвиток фінансового сектора країни 

в умовах наявного стану фінансової відкритості потребує перманентного 

моніторингу низки параметрів, що відображають динаміку потенційних каналів 

впливу. Крім того, доцільно розробити систему індикаторів, на підставі аналізу 

яких можна формалізувати вплив поточного стану фінансової відкритості на 

посилення функціональної спроможності фінансового сектора за такими 

каналами, як ефективність у акумуляції тимчасово вільних заощаджень, їх 

алокації в економіці, розвиток конкуренції, хеджування фінансових ризиків, 

вирівнювання інформаційної асиметрії та трансфер найкращих практик. 

Імплементація запропонованих індикаторів як важливого елемента комплексної 

системи оцінки характеру впливу ТПК на фінансовий сектор країни  розширить 

методологічну основу для побудови й адекватної реалізації політики 

регулювання фінансової відкритості. 

 

 

 

2.3. Обґрунтування проциклічної динаміки волатильних потоків капіталу 

Попри обмежений прояв продуктивних ефектів від фінансової відкритості 

для країн, що розвиваються, в ретроспективному контексті, її негативний вплив 
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був доволі відчутним. Найбільш яскравим проявом кризи від волатильності 

ТПК стали азійська криза та низка криз у Латинській Америці у 1990-х рр. Не 

уникнула такого досвіду Україна та ціла низка європейських країн. Слід 

відзначити, що до початку азійської кризи наукові дослідження не давали 

однозначного підтвердження наявності позитивного зв’язку рівня фінансової 

відкритості та волатильності бізнес-циклу економіки [180, c. 745].  

Тривалий час дослідженням проциклічної складової ТПК достатньої уваги не 

приділялось. Такі теоретики концепції вільного руху капіталу, як М. Обстфельд 

[181], Дж. Сакс та інші, досить переконливо обґрунтовували характер впливу 

капіталу, який може бути охарактеризований швидше як контрциклічний. При 

цьому їх дослідження дійсно стосувалися фундаментальних факторів: вони 

досліджували запозичення та споживання у зв’язку в контексті диверсифікації 

ризиків. Наприклад, Дж. Сакс описав модель сировинної економіки з відкритим 

рахунком капіталу, що акумулює резерви за рахунок продажу нафти на етапі 

економічного піднесення і реалізує їх у випадку скорочення ціни на нафту, тим 

самим підтримуючи споживання на низхідному етапі циклу [182]. 

Так само М. Обстфільд ґрунтовно розібрав контрциклічний вплив капіталу на 

різних етапах економічних циклів як на боці попиту, так і на боці пропозиції в 

економіці. Проте на час виходу їхніх робіт досліджуване явище у повному 

масштабі не проявилося і не було підстав приділяти увагу проявам 

короткострокових ефектів волатильних потоків великих обсягів капіталу. 

Водночас дослідження, які супроводжували активну стадію лібералізації 

1980-1990-х рp. демонстрували досить заохочувальні результати. Хоча у 1990-х 

рp. уже з’явилося теоретичне обґрунтування потенційно можливих негативних 

наслідків фінансової лібералізації для країн, що розвиваються, отримали і 

поширення дослідження, в яких, наприклад, зв'язок між фінансовою 

відкритістю та волатильністю економічної динаміки заперечувався, натомість 

навіть стверджувалося, що вплив потоків капіталу на економічний цикл не 

залежить від рівня розвитку фінансової системи [183].  
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Хоча ще у 1996 р. Сазерленд [184, c. 39], використовуючи модель загальної 

рівноваги Обстфельда – Рогоффа, продемонстрував, що флуктуації обсягів ВВП 

або зайнятості можуть бути посилені із посиленням фінансової відкритості. Все 

ж у цей період цю тезу серйозно не сприйняли, тим більше, що пізніше 

результати цього дослідження були доповнені висновком про наявність 

порогових значень, із перевищенням яких інтеграція сприяє диверсифікації 

ризиків та згладжуванню волатильності [185, c. 45]. А згодом, після азійської 

кризи, у світовій практиці такий наочний вплив спекулятивного капіталу на 

розгортання кризових процесів, за винятком окремих епізодів, не спостерігався. 

Це також послабило підозри щодо проциклічного характеру впливу ТПК на 

бізнес-цикли економіки. 

За підсумками азійської кризи міжнародні фінансові організації та 

регулятори зробили ряд важливих висновків, що сприяло зменшенню 

ймовірності повторення таких подій. Здатність до адаптації продемонстрували і 

самі ринки та їх учасники. Запроваджені на національних рівнях заходів 

контролю над валютними операціями скоротили приплив короткострокових 

кредитів в іноземній валюті. Внутрішні ринки валют отримали поштовх для 

інституційного та інструментарного розвитку завдяки запровадженню та 

поширенню деривативів, інструментарій хеджування ризиків став більш 

диверсифікованим, фінансові компанії та центральні банки засвоїли отримані 

уроки. Як наслідок, у першій половині 2000-х рр. обсяги короткострокових та 

спекулятивних інвестицій дещо скоротились. 

Це дало підґрунтя для нової хвилі досліджень, які переконували, що 

поглиблення фінансової відкритості не викликає в економіках проциклічного 

руху капіталу. Навіть навпаки: С. Басу та А. Тейлор у своїх дослідженнях 

знайшли аргументи для того, щоб обґрунтувати позитивний вплив рівня 

фінансової відкритості на згладжування шоків випуску або зайнятості після 

азійської кризи [186]. У такому випадку пояснення причин цієї кризи 

відбувалось через акцентуацію на вадах корпоративного та державного 

управління.  
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Іншим поясненням виступав низький рівень розвитку фінансових інститутів, 

що не досяг певного необхідного порогового значення. Дійсно, можна 

погодитись, що теза про те, що недотримання певних порогових рівнів по 

відношенню до розмірів та структурних параметрів фінансового ринку, якості 

фінансових установ та їх управлінських практик, відповідальності економічної 

політики та ефективності її інструментів щодо подолання раптових спотворень 

потоків капіталу призводить до підвищення рівня макроекономічної 

нестабільності [187]. Проте надалі виникало питання: чи виступає подолання 

цих порогових рівнів достатнім запобіжником?   

Лише напередодні ГФК 2008 р., коли було більш докладно проаналізовано 

емпіричні дані азійської кризи та взято до уваги рівень розвитку країн, з’явився 

ряд досліджень, де було підтверджено взаємозв’язок рівня фінансової 

відкритості та волатильності бізнес-циклів. Так, К. Бух, Дж. Дьопке та ін. у 

своїх нових дослідженнях, сфокусованих на групі країн ОЕСР, підтвердили, з 

одного боку, наявність такого зв’язку, а з іншого – його залежність від рівня 

розвитку інституційної структури [180, c. 745]. Крім того, в цьому дослідженні 

було зроблено цікавий висновок про зміну природи такого зв’язку протягом 

періоду лібералізації. Зокрема у період 1970-х рр. показники фінансової 

відкритості не корелювали з волатильністю бізнес-циклів. Пізніше, протягом 

1980-х рр., визначальну, згідно з модельною оцінкою, роль у зміні бізнес-циклів 

відігравала динаміка монетарного, фіскального та торговельного регулювання. 

Але вже у 1990-х рр. чітко простежується вплив потоків капіталу на 

волатильність бізнес-циклів [180]. Така хронологія дозволяє зрозуміти чому 

тривалий час проциклічний вплив фінансової відкритості заперечувався. 

Так само дослідивши циклічну компоненту між потоками капіталу та 

монетарною і фінансовою політикою у 104 країнах у період 1960–2003 рр., Г. 

Камінські, К. Рейнхард та К. Вех зробили висновок, що для більшості країн 

ОЕСР та країн, що розвиваються, потоки капіталу є проциклічними. При цьому 

було доведено, що для таких країн та частково для країн із середнім рівнем 
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доходу потоки капіталу та макроекономічний цикл підживлюють один одного 

[188]. 

Разом із тим у цей же період ряд дослідників усе ще ставив під сумнів тезу 

про проциклічний впливу ТПК. Наприклад, Г. Гопіната заперечувала основні 

висновки Г. Камінскі та К. Рейнхард і висувала більш обережне твердження, що 

у відкритих економіках потоки капіталу можуть здійснювати проциклічний або 

ациклічний вплив, залежно від поведінки інвесторів, при цьому акцентуючи, 

увагу, що позитивні шоки виробництва виступають фактором припливу 

капіталу і тим самим підтверджуючи провідну роль цього фактора в 

економічному циклі [189]. 

Після фінансово-економічної кризи 2008 р. у науковій літературі стався 

помітний зсув в напрямі досліджень проциклічності ТПК. Після ряду робіт 

було удосконалено класифікацію факторів потоків капіталу, де окремо 

виділялися групи циклічних та структурних драйверів [35, c. 23]. До таких 

факторів відносять: рівень відсоткових ставок, темпи економічного зростання, 

глобальне сприйняття ризику. Загалом наразі формальна сторона 

проциклічності ТПК заперечень не викликає: позитивну кореляцію потоків 

капіталу та динаміки ВВП протягом останніх двадцяти років підтверджено як 

на прикладі країн із ринками, що розвиваються (більшою мірою), так і 

розвинених країн.  

Для країн, що розвиваються, важливе значення має робота Карли та Вінсента 

Рейнхардів, присвячена ідентифікації випадків раптового припливу великих 

обсягів капіталу, що позначилося на економічній динаміці. Такі раптові 

припливи отримали умовну назву «бонанза» [190]. Ці дослідники назвали 

випадки значного припливу капіталу (сальдо рахунку поточних операцій 

перевищує 20% обсягу ВВП), проаналізованого на прикладі 181 країни 

протягом 1960–2007 рр.  

Висновки, зроблені на підставі такого дослідження, засвідчили, що зміна 

таких факторів, як ціни на біржові активи, сировинні товари, а також 

відсоткових ставок і темпів економічного зростання у розвинених країнах 
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здійснюють системний вплив на цикли руху ТПК у напрямі країн, що 

розвиваються. Зниження світових відсоткових ставок провокує випадки 

«бонанзи» як через канали портфельних інвестицій, так і через ціни сировинних 

товарів. При цьому у більшості випадків «бонанзи» трапляються з країнами, що 

проводять фінансову лібералізацію. Перебіг таких «бонанз» мав виключно 

спекулятивний характер і тривав не більше 2–4 років, після чого ставався 

раптовий відплив капіталу. 

Таким чином, основними результатами трансмісії негативного впливу 

ТПК за високого рівня фінансової відкритості економіки на практиці 

виявилися: 

– волатильність та проциклічний характер руху ТПК; 

– сприяння реалізації ефектів натовпу та зараження; 

– втрата монетарної та фінансової незалежності; 

– накопичення зовнішньої заборгованості. 

Перераховані наслідки у свою чергу виступають чинниками формування 

вагомих складових системного ризику втрати фінансової стабільності країни 

через накопичення та поглиблення системних дисбалансів в економіках, що 

розвиваються. Значною мірою вага цих дисбалансів посилюється проциклічним 

характером руху потоків капіталу, а реалізується у випадках їх раптових 

зупинок або зміни напрямів.  

Системно-проциклічний характер потоків капіталу на ринках, що 

розвиваються, на глобальному рівні став особливо відчутним напередодні 

кризи 2008 р., на тлі уповільнення економічного зростання та зниження 

прибутковості капіталу в розвинених економіках. У цих умовах великі обсяги 

капіталу, сконцентровані переважно в розвинених економіках, у пошуках 

прибуткових напрямів почали виходити з тих ринків, що уповільнювались, і 

перетікали на ринки, які демонстрували ділову активність та зростання 

прибутковості. Таким чином відбувався подвійний негативний влив руху 

потоків капіталу через поширення і поглиблення економічної рецесії в 
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економіках, що гальмували, та перегріві зростаючих ринків. Усе це від 

образилось на глобальному рівні. 

Такий подвійний ефект проциклічного характеру ТПК у фінансово відкритих 

економіках проявляється не тільки на регіональному або глобальному рівнях. 

Іноземний капітал також сприяє фіксації та підживленню поточного тренду і на 

внутрішніх ринках. Особливо слід відзначити вагомий вплив потоків капіталу 

на динаміку обмінного курсу країни – реципієнта капіталу. На етапі піднесення 

активності експортерів у країні спостерігається зміцнення національної валюти, 

що обмежує подальший розвиток експортної діяльності. Під впливом 

пожвавлення експортної діяльності та відповідного зростання економіки в 

країну перетікає іноземний капітал, що посилює ревальваційний тиск на 

національну валюту і ще більше гальмує розвиток експорту. В таких умовах 

регулятори повинні протидіяти зміцненню національної валюти через 

монетарну та фіскальну політику, а також політику регулювання ТПК, 

стимулюючи експорт капіталу.  

І навпаки, кризові тенденції в країнах зі слабкими національними валютами 

зумовлюють девальвацію цих валют, що на першому етапі супроводжується 

гальмуванням економіки. В таких умовах іноземний капітал «прямує на вихід», 

що поглиблює девальваційний процес, посилює економічний спад і, Водночас 

позбавляє простору для маневру в межах монетарної та фіскальної політики. 

Значна чутливість ТПК до стадії буму та спаду чинить проциклічний вплив і 

на окремі сегменти фінансових ринків, підживлюючи кредитні буми та 

поглиблюючи банкрутства кредиторів через припинення їх рефінансування. 

Раптовий відплив капіталу та припинення рефінансування провокують 

зростання неплатежів по кредитах, посилюючи кредитну кризу, девальвацію 

національної валюти, раптовий розпродаж фінансових активів та нерухомості, 

банкрутства фінансових установ. Такий комбінований удар має тяжкі наслідки 

для всього фінансового сектора та економіки країни. 

Приклади криз такого характеру доволі чисельні: 

– 1982 р. – міжнародна боргова криза; 
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– 1992–1993 рр. – криза Європейського механізму обмінних курсів (ERM); 

– 1994 р. – «текілова» криза у Мексіці; 

– 1997 р. – Азія; 

– 2000 р. – Туреччина, 

–  2001 р. – Аргентина; 

– 2008 р. – ГФК;  

–2008 р. – Ісландія, Україна; 

– 2010 р. – прояв ГФК у ЄС (Іспанії, Греції, Ірландії, Португалії); 

Власне всі помітні хвилі припливу капіталу, які можна виокремити протягом 

періоду глобалізації 1970-2000-х рр., завершувалися потужними кризами (рис. 

2.9). 

 

Рис. 2.9. Випадки раптових сплесків потоків капіталу (% світового ВВП) та 
фінансові кризи 

Джерело: [146].  

 

– перша хвиля (експансія «нафтодоларових» інвестицій 1970–1980-ті 

роки) завершилась борговими кризами у Мексиці та низці країн Латинської 

Америки, призвівши їх до «втраченого десятиліття»; 
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– друга хвиля (експансія капіталів на фондові та валютні ринки країн, що 

розвиваються 1990–1997 рр.) завершилася втечею капіталів з Мексики, країн 

Латинської Америки і Східної Азії, РФ; 

– третя хвиля (рекордні ТПК на ринки різних країн 2003–2008 рр.)  

завершилася глобальною фінансовою кризою; 

Так само кризові наслідки мали менші хвилі припливу капіталу в країни ЦСЄ 

у 2009-2012, 2016-2017 рр. тощо.  

Окрім формальної сторони, для оцінки реального впливу фінансової 

відкритості на економічну динаміку доцільно більш детально розглянути 

природу проциклічних взаємозв’язків зазначених явищ. При цьому потрібно 

підкреслити, що на макроекономічному рівні фактором проциклічності 

виступає реальне та очікуване зростання фінансово відкритої економіки країни, 

яка відчуває вплив потоків капіталу. Позитивна економічна динаміка, 

зумовлена реалізацією наявного потенціалу, викликає приплив іноземного 

капіталу, тоді як її негативний тренд викликає відплив капіталу або припинення 

його припливу. При цьому найбільша амплітуда проциклічного коливання ТПК 

спостерігається саме в транзитивних економіках країн, що розвиваються та 

проводять фінансову лібералізацію [188, c. 21]. 

За дослідженням МВФ градація факторів, що корелюють із волатильністю 

потоків капіталу в країнах із ринками, що формуються, розподіляється таким 

чином (у порядку зменшення ваги фактора): спреди корпоративних облігацій 

США (вага фактора -2,77); різниця в темпах економічного зростання між 

розвиненими країнами та країнами КРФ (2,4); логарифмічний вираз 

глобального неприйняття ризику (-1,98); розрив із випуском у США (-0,95); 

різниця відсоткових ставок між розвиненими країнами та КРФ (0,7) та зміна 

ціни на нафту (0) [191]. Незначна кореляція із зміною ціни на нафту 

пояснюється тим, що дослідження проводилось із короткостроковим 

горизонтом моделювання, тоді як ця залежність, швидше за все, проявляється із 

затримкою.  
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Наведений вище приклад підтверджує думку, що взаємодія ТПК та 

економічних циклів за фінансової відкритості має більш складний  і нелінійний 

характер. Згідно з останніми дослідженнями природи економічних циклів в них 

прийнято виокремлювати трендову та циклічну компоненти. Ряд дослідників на 

підставі аналізу часового характеру припливів та відпливів капіталу роблять 

висновок, що ТПК коливаються навколо трендової компоненти, формуючи 

циклічну компоненту ТПК у рамках більш загального економічного циклу. 

Характерною особливістю фінансово відкритих транзитивних економік, що 

розвиваються, є незбалансованість припливу та відпливу капіталу. Відіграючи 

залежну стосовно глобального економічного центру роль, вони потерпають від 

торговельної та фінансової експансії розвинених країн [192, c. 90-100]. Проявом 

процесів такої експансії слід вважати переважання обсягів ввезеного капіталу 

(різних форм іноземних інвестицій) над експортованим (внутрішні інвестиції в 

світі). Порівняння відношення припливу та відпливу капіталу представлене на 

рис.2.10. 

 

Рис. 2.10. Порівняння напрямів ТПК у країнах, що розвиваються, % ВВП 

Джерело: [191].  
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Досить добре помітно, що для економік з ринками, що розвиваються, лише в 

окремі періоди у першій половині 2000 р. обсяги ввезеного і вивезеного 

капіталу зближувались. Саме в ці періоди ці країни демонстрували прискорене 

зростання. І разом із тим динамка коливання ТПК досить чітко демонструє 

прояв циклічної компоненти. Доволі відмінний, але разом із тим і більш 

потужний характер мають проциклічні коливання ТПК у розвинених країнах ( 

рис. 2.11). 

 

Рис. 2.11. Порівняння напрямів ТПК у розвинених країнах, % ВВП 

Джерело: [191].  

 

Суттєва відмінність характеру ТПК у розвинених країнах, а також 

виокремлення в них циклічної компоненти полягає в добре видимій 

збалансованості припливів і відпливів у розвинених країнах при більшій 

амплітуді циклів, тоді як у країнах, що розвиваються, обсяги припливу помітно 

перевищують відплив.  

Такий характер процесу має подвійне пояснення. По-перше, економіки 

розвинених країн є первинною ціллю та орієнтиром для інвесторів і кожен 

прояв динаміки економічних циклів насамперед відбувається на ринках 

розвинених країн. По-друге, стан піднесення розвинені економіки закріплюють 

фінансовою експансією та експортом капіталу. Це викликає зниження 

відсоткових ставок в країнах, що розвиваються і, як наслідок, відплив 
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іноземного капіталу та кризові наслідки. Такий подвійний зміст проциклічного 

коливання ТПК у різних видах економік підштовхує до формулювання 

доцільності визначення фінансової відкритості як управляючого елементу 

макроекономічної політики в рамках макропруденційного регулювання. 

Таким чином, на нинішньому етапі роль ТПК в економічному циклі 

фінансово відкритих економік помітно відрізняється від докризового періоду. 

Якщо в попередні періоди дійсно були підстави розглядати ТПК спочатку як 

ациклічну, а згодом як циклічну компоненту стосовно трендової компоненти в 

економічному циклі, то з початку 2000-х рр. роль ТПК у формуванні 

економічного циклу посилилась і змістилась у сферу формування трендів.  

Величезні обсяги вільного капіталу, емітовані до та під час кризи 2008 р., 

тимчасово переорієнтувались на ринки країн, що розвиваються. Тим більше, що 

ряд таких країн, які зберегли промислову базу, продемонстрували у період 

світової кризи задовільну стійкість та темпи економічного зростання. В таких 

умовах протягом 2010-2011 рр. вільний капітал почав надходити до них 

зростаючими обсягами. 

Уже на початку 2011 р. фахівці МВФ у своєму звіті «Перспективи зростання 

світової економіки на 2011 р.» зазначили, що після кризового обвалу чисті 

потоки капіталу у країни з ринками, що формуються, відновилися за дивовижно 

короткий проміжок часу завдяки низьким ставкам та позитивній динаміці у 

сприйнятті ризиків. При цьому збільшення обсягів припливу капіталу в 

економіки, що розвиваються вражало своїми темпами, але не загальним рівнем. 

Це дає підстави стверджувати, що за останні 30 років ТПК стали більш 

волатильними і проциклічними. 

На посткризовому етапі фактор волатильності в характері ТПК посилився. 

Цьому посприяла орієнтація інвесторів на контрольні індекси. Протягом 

останніх 10 років обсяг фондів, які прив’язані до контрольних індексів країн із 

ринками, що формуються, збільшився у 4 рази і на початок 2019 р. сягнув 800 

млрд дол. США. За останніми даними, контрольні індекси впливають на 70% 

розподілу інвестфондами потоків між країнами [193]. Така залежність 



158 
 
відображає поглиблення зв’язку ТПК та економічного циклу і тим самим 

посилює їх проциклічність. 

Окрім загального макроекономічного взаємозв’язку ТПК з економічною 

динамікою, проциклічний характер ТПК реалізується через низку окремих 

напрямів: боргову динаміку, банківський ринок, ринок капіталів та інші 

сегменти фінансових ринків. Особливу роль ТПК відіграють у формуванні 

надмірної заборгованості в публічному та приватному секторах економіки. 

Саме привабливі відсоткові ставки за надійними державними цінними 

паперами приваблюють іноземний капітал у першу чергу.  

Нагромадження зовнішнього боргу у період підвищення глобальної 

фінансової відкритості відбувалось як у державному, так і в корпоративному 

сегментах. Проте, якщо на початковому етапі глобалізаційної хвилі 1980-х рр. 

розподіл ТПК відбувався на користь державного запозичення, то згодом на 

перше місце серед позичальників вийшов корпоративний сектор. При цьому 

вплив фінансової відкритості у період економічної стагнації зумовлює 

накопичення боргового навантаження в сегменті органів державного 

управління і, таким чином, збільшення зовнішнього боргу суттєво перевищує 

темпи іноземного інвестування національної економіки в періоди подолання 

кризових наслідків.  

Так, приріст державного боргу України в посткризовий період 2009–2010 рр. 

приблизно на 20% перевищував приплив ПІІ. Зокрема на органи державного 

управління припадало боргу в 26,8 млрд дол. США, на банки – 28,2 млрд дол. 

США, на нефінансові підприємства – 68,5 млрд дол. США. Слід зазначити, що 

переважання боргового запозичення над ПІІ є характерною  особливістю 

розвитку багатьох  трансформаційних економік [194, c. 45]. При цьому вагому 

частку – до 40% – ТПК становили запозичення, залучені органами державної 

влади (рис. 2.12). 
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Рис. 2.12. Структура зовнішнього боргу в країнах, що розвиваються 

Джерело: [146]. 

 

Такий розподіл ПМК також підтверджує особливості припливу ТПК у країни 

з недорозвиненими фінансовими ринками. Переважання компоненти 

державного боргу у ТПК країн, що розвиваються, підтверджують і узагальнені 

статистичні дані структури зовнішньої заборгованості. Так, більшість ТПК 

спрямовуються саме на фінансування зовнішнього боргу. Слід відзначити, що 

протягом 1970–1980-х рр. по всьому світу головними бенефіціарами виступали 

державні органи та установи – понад 50% ТПК припадало саме на них. 

Починаючи з 1990-х рр. інвестори переорієнтувалися на сектор приватних 

корпорацій, частка яких збільшилась до 36%, зросли частки й іноземних 

інвестицій, проте половина ТПК на ринки країн, що розвиваються, все ще 

фінансує зовнішній борг. Це, у свою чергу, також посилило проциклічний 

вплив транскордонних потоків капіталу. 

Для порівняння, в структурі зовнішнього боргу в країнах із розвиненими 

ринками переважають запозичення фінансового сектора та приватних компаній 

( рис. 2.13). 
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Рис. 2.13. Структура зовнішнього боргу в розвинених країнах 

Джерело: [146]. 

 

Слід відзначити, що причина того, що потенціал зовнішнього фінансування 

для країн із економіками, що розвиваються концентрується в найбільш 

надійних фінансових інструментах (державних облігаціях та облігаціях великих 

національних підприємств), теоретично є цілком логічною, оскільки саме 

держава та великі національні підприємства в таких країнах генерують 

найбільш надійні та високоприбуткові фінансові інструменти за рахунок 

монопольних позицій. До прибуткових національних підприємств переважно 

відносяться великі підприємства – монополісти добувної галузі, енергетично-

паливного сектора або великі фінансові компанії з високими інвестиційними 

рейтингами. Це призводить як до зростання заборгованості економіки країни, 

так і фіксації дисбалансів, що склались в реальному та фінансовому секторах 

економіки. Підсумовуючи, зазначені канали впливу ТПК на проциклічне 

фінансування чинників системної нестабільності можна узагальнити таким 

чином ( рис. 2.14). 
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Рис. 2.14. Канали нагромадження чинників системного ризику фінансової 
нестабільності, що генерують ТПК 

Джерело: [195]. 

 

Ще одним фактором продукування високого рівня боргу є ПІІ. ПІІ 

складаються з власного капіталу (акцій, нерозподіленого прибутку та інших 

резервів капіталу) та боргу (довгострокових та короткострокових позик та 

кредитів постачальників) від пов'язаних підприємств. Як правило, прийнято 

вважати, що ПІІ в основному є власним капіталом і, отже, стабільним джерелом 

іноземного фінансування. Саме тому види економічної політики країн з 

економіками, що розвиваються, орієнтовані на приваблення ПІІ. Однак, якщо 

розглядати докладніше, виявляється, що самі інвестори в акціонерний капітал 

насправді фінансують свої інвестиції за рахунок іноземних кредитів (тобто 

проєкти, що фінансуються власним капіталом, насправді використовують 

боргове фінансування). Це, у свою чергу, перетворює країни, що залежать від 

ПІІ, на набагато вразливіші до економічної волатильності та потенційної 

боргової кризи [196]. 
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Окрім зовнішнього боргу, зростання ТПК у країну стимулює і приріст 

внутрішнього кредиту. Про наявність позитивного зв’язку обсягів ТПК, 

зовнішнього боргу та внутрішнього кредиту свідчить уже низка наукових 

досліджень [179, c. 325]. Негативний вплив фінансової відкритості – як чинника 

трансмісії ТПК на ринок споживчого кредитування і нерухомості – наразі 

найбільш наочно втілює накопичення системного ризику фінансової 

нестабільності, на яку звертає увагу велика частка наукових досліджень.  

Надмірне фінансування цих ринкових сегментів є типовим наслідком 

фінансової відкритості для транзитивної економіки, що втрачає темпи 

позитивної економічної динаміки без досягнення структурного перетворення. В 

слабких економіках ринки споживчого кредитування і нерухомості є доволі 

високоприбутковими. Підживлення їх зовнішніми фінансовими ресурсами 

швидко призводить до їх перегріву. 

Таким чином, проциклічний вплив притаманний ТПК в умовах 

нерегульованої фінансової лібералізації. Він реалізується за каналами 

накопичення зовнішньої заборгованості, посилення структурно-функціональної 

деформації фінансового сектора, підтримки зростання цін на фінансові активи, 

провокування кредитного буму та коливання курсу національної валюти. 

Проциклічність впливу ТПК за зазначеними каналами зумовлює формування 

чинників накопичення системного ризику фінансової нестабільності.  

Відтак, з огляду на ризики нерегульованих ТПК і потребу вирішення 

проблеми згладжування економічних циклів та запобігання чинникам 

накопичення системного ризику фінансової нестабільності, логічним є 

висновок про значний  регуляторний потенціал фінансової відкритості як 

елементу економічної політики, що реалізується узгодженими заходами різних 

регуляторів: монетарного, фіскального, органів, що реалізують інвестиційну 

політику та політику економічного розвитку. Важливим інституційним 

елементом такої політики повинно стати транспарентність умов її реалізації для 

інституційних учасників: зовнішніх та внутрішніх інвесторів та фінансових 

посередників. Забезпечити транспарентність процесу регулювання можливо за 
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допомогою визначення та публікації системи макропруденційних параметрів на 

підставі оцінки яких, передбачувано для учасників ринку відбуватиметься 

впровадження регуляторних заходів по відношенню до рівня та структури 

фінансової відкритості економіки. В наступному підрозділі представлена 

спроба розробки найбільш значущих елементів такої системи індикаторів.  

 

 

2.4. Визначення індикаторів регулювання фінансової відкритості 

 

Транскордонний рух потоків капіталу з переважанням продуктивних ефектів 

може бути забезпечений і за наявності широкого кола регуляторних заходів, за 

умови якщо ці заходи будуть діяти на заздалегідь визначених прозорих умовах 

в рамках офіційно проголошеної політики. Для формалізації транспарентної 

політики регулювання фінансової відкритості необхідно розробити систему 

макропруденційних індикаторів, які сигналізуватимуть про можливість зняття 

обмежень або необхідність їх посилення залежно від наявних економічних 

процесів, структурних параметрів фінансової системи та поведінки 

економічних суб’єктів. 

На підставі проведеного теоретичного узагальнення взаємозв’язків 

фінансової відкритості та економічної динаміки, а також найбільш потужних 

каналів трансмісії чинників системного ризику фінансової нестабільності до 

системи макропруденційних індикаторів, які дозволяють передбачити 

потенційний вплив фінансової відкритості на розвиток національної економіки, 

доцільно віднести наступні: 

1) співвідношення приросту внутрішніх інвестицій та заощаджень 

2) ефективність фінансового сектору в акумуляції тимчасово вільних ресурсів; 

3) ефективність фінансового сектору в алокації фінансових ресурсів в 

економіці; 

4) ознаки кредитного буму; 
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5) ознаки цінової бульбашки на ринку нерухомості; 

6) індекс промислового виробництва; 

7) активне сальдо поточного рахунку платіжного балансу 

 

Індикатор співвідношення приросту інвестицій та заощаджень. Цей 

фактор є найбільш визначальним стосовно як напрямів руху капіталу, так і його 

структурних параметрів. Кількісний вимір цього індикатора визначається як 

відношення темпів приросту внутрішніх інвестицій до темпів приросту 

заощаджень у певному періоді (рік, квартал) стосовно попереднього: 

 𝑆𝐼 = ( 𝑆𝑡𝑆𝑡−1) / ( 𝐼𝑡𝐼𝑡−1) ,   
 

де SI – відношення індексів зростання заощаджень та інвестицій  

S – індекс зростання заощаджень (за рік) 

 I – індекс зростання інвестицій (за рік). 

За методикою, подібною до оцінки впливу фінансової відкритості на 

розвиток фінансового сектора країни, потрібно орієнтуватися на наближення 

значення індикатора «IS» до одиниці. Якщо індикатор приймає значення більше 

одиниці, це може означати, що капітальні інвестиції не впливають на реальне 

економічне зростання, наслідком чого повинно стати зростання норми 

заощаджень. У такому випадку слід очікувати перевищення номінальних 

темпів зростання ВВП над потенційними і ймовірного перегріву економіки.  

Обґрунтуванням такої оцінки індикатора «SI» слугує припущення про те, що 

дисбаланси у заощадженнях, споживанні та інвестуванні відігравали значну 

роль у поширенні кризових процесів на світових ринках у 2008 р. [197, c. 15]. 

Власне, з ідентифікації ролі внутрішніх заощаджень почалася предметна 

дискусія стосовно позитивної ролі ТПК на економічний розвиток, згодом 

затвердивши необхідність запровадження стосовно них регуляторних практик. 
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Зокрема одну із складових цієї дискусії являє парадокс Фельдштейна – 

Хоріокі. Згідно з теорією, в умовах фінансової відкритості взаємозв’язок між 

нормами заощаджень та інвестицій порушується, оскільки інвестиції в 

національну економіку можуть забезпечуватись із зовнішніх джерел, а 

заощадження можуть локалізуватися на зовнішніх ринках. Натомість М. 

Фельдштейн та К. Хоріока [198 c. 314-329], у своєму дослідженні виявили, що 

навіть у розвинених країнах, які характеризуються високим рівнем фінансової 

відкритості, ефекту заміщення не спостерігається, а зміна норми заощаджень 

відбувається паралельно зі зміною норми інвестицій.  

Це дослідження, що з’явилося ще у 1980 р., суперечило парадигмі фінансової 

лібералізації, проте воно витримало критику і знаходило підтвердження в 

наступних дослідженнях, де, Зокрема було показано, що високі темпи розвитку 

і великий розмір економіки демонструють навіть більшу кореляцію між 

інвестиціями та заощадженнями [199]. Зважаючи на припущення, що зв'язок 

норми національних заощаджень та інвестицій втілює потенціал продуктивної 

абсорбції іноземного капіталу, індикатор їх співвідношення набуває іще 

більшої ваги та потребує докладних подальших досліджень. 

Логіка дії цього фактора полягає в тому, що динаміка інвестицій та 

заощаджень визначає потребу економіки в капіталі. Сама по собі наявність 

вільного капіталу не є достатнім фактором економічного зростання. Так, він 

рухатиметься у напрямі максимізації прибутку, але цей напрям збігатиметься із 

точками економічного зростання лише за наявності певних умов. За їх 

відсутності він розміщуватиметься у непродуктивних сферах, провокуючи 

зростання цінових «бульбашок». Умови його продуктивного розміщення 

можуть визначатись наявністю точок економічного зростання, зокрема 

спорудження та уведення в експлуатацію нових виробничих потужностей, 

технологічної та інституційної модернізації, розвитку інфраструктури та 

успішного проведення структурних реформ. 

У будь-якому випадку індикатором наявності або відсутності в економіці 

таких точок (галузей та підприємств, алокація капіталу в яких стимулюватиме 
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економічне зростання) слугує динаміка внутрішніх інвестицій та заощаджень. 

За наявності таких драйверів внутрішні заощадження та інвестиції зростають 

приблизно паралельно: розвиток економіки дає можливість збільшувати 

внутрішні заощадження, частина яких у зростаючому абсолютному вимірі 

інвестується в економіку і забезпечує подальше економічне зростання. 

Відсутність таких чинників цей баланс порушує. 

Парадокс розміщення міжнародного капіталу полягає в тому, що допоки 

економіка країни не почне зростати, іноземний капітал скоріше за все її 

уникатиме. При цьому як зазначає В. Зимовець: «у довгостроковому періоді 

вищий рівень економічного розвитку може бути забезпечений лише на основі 

нагромадження продуктивного капіталу, який фінансується за рахунок стійких 

внутрішніх джерел (чистих заощаджень)» [163, c. 332]. З огляду на зазначені 

умови політика залучення іноземних інвестицій – як чинника економічного 

зростання – на етапах спаду або стагнації видається  не зовсім реалістичною. У 

таких умовах іноземні інвестиції можуть виступити чинником економічного 

зростання тільки у вигляді цільового фінансування ресурсами міжнародних 

інститутів у рамках проєктів і програм економічного розвитку. Щоправда, 

більшість МФО також орієнтується на прибуток, що в умовах економічного 

спаду обмежує пропозицію і таких ресурсів. 

Водночас внутрішні інвестиції більш оперативно реагують на появу умов для 

економічного зростання у країні. З цієї причини іноземний капітал, що 

надходить у вигляді прямих інвестицій, не здатний повністю витіснити з ринку 

внутрішні інвестиції, а отримує перевагу, коли потенціал внутрішніх інвестицій 

переважно вичерпаний. Така ситуація виникає, коли досягнуто межі зростання 

потенційного ВВП. У цей момент фінансування економічного зростання за 

рахунок іноземного капіталу спричинює перевищення реального ВВП над 

потенційним, тобто призводить до перегріву економіки, однією з ознак чого 

може бути кредитний бум. Наочним прикладом такого слугує зовнішнє 

фінансування кредитного буму в Україні. 
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Попри певний лаг, протягом якого іноземні інвестиції підтримують 

економічне зростання на рівні з внутрішніми, припинення зростання 

внутрішніх інвестицій свідчитиме про вичерпання поточних умов для 

продуктивного економічного зростання.  

Якщо внутрішні інвестиції продовжують збільшувати свої обсяги за 

рахунок кредитної або фіскальної експансії і після вичерпання потенціалу 

драйверів економічного зростання, то, як правило, вони вже фінансуються 

іноземними запозиченнями. Оскільки економічне зростання за рахунок 

ендогенних чинників супроводжується збільшенням норми внутрішніх 

заощаджень, то для оцінки ефективності припливу іноземного капіталу та 

відповідного регулювання фінансової відкритості потрібно дивитись не просто 

на динаміку внутрішніх інвестицій, а на їх відношення до внутрішніх 

заощаджень. Збільшення показника відношення інвестицій до заощаджень 

свідчить про небажаність припливу нових обсягів іноземного капіталу в 

економіку, оскільки потенціал попередніх точок економічного зростання 

вичерпано, а нові ще не сформувалися. 

Ще одна умовність полягає в тому, що, згідно з парадоксом заощадливості, 

співвідношення між заощадженнями та інвестиціями може схилятися на 

користь заощаджень. Це природне економічне явище, більше того, – 

властивість притаманна малим економікам, оскільки країнові ризики 

сприймаються не тільки зовнішніми, а й внутрішніми інвесторами і, як 

наслідок, заощадження обмежено перетворюються на інвестиції. Окрім 

поведінкового чинника, на це впливає і дисфункція фінансового сектора, що 

спостерігається в Україні. Тому для аналізу характеру впливу ТПК на 

економіку при аналізі індикатора динаміки заощаджень-інвестицій слід 

спостерігати саме за явищем перевищення інвестицій над заощадженнями. 

Індикатор ефективності фінансового сектору в акумуляції тимчасово 

вільних фінансових ресурсів відображає інституційну спроможність 

фінансового сектора абсорбувати зростаючі обсяги іноземного капіталу. Наявну 

можливість фінансового сектора країни залучати вільний капітал певним чином 
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дає  змогу оцінити співвідношення суми приросту зобов’язань усіх фінансових 

інститутів та скоригований на зміну джерел фінансування капіталу через 

зовнішній сектор обсяг валових заощаджень у країні. Такий показник був 

запонований В. Зимовцем [163]. На його підставі можна визначити 

ефективність фінансового сектора в акумуляції тимчасово вільних заощаджень, 

на підставі аналізу ознак позитивної динаміки коефіцієнта інтенсивності 

залучення заощаджень:  𝑘𝐷 = (∆𝐷𝑡𝐺𝑆𝑡 ) / (∆𝐷𝑡−1𝐺𝑆𝑡−1 ) ,   
де kD – індекс зростання коефіцієнта інтенсивності залучення заощаджень 

ΔDt – приріст зобов’язань фінансового сектора (за рік)  

GSt – обсяг валових заощаджень (на кінець року). 

Аналіз цього коефіцієнта дає можливість провести кількісні оцінки 

інтенсивності трансформації заощаджень в інвестиції через визначення розміру 

частки валових заощаджень, що протягом року надійшла у фінансовий сектор, 

у тому числі із зовнішнього ринку, і забезпечила формування пропозиції 

фінансових ресурсів на ринку. При цьому з динамікою ТПК доцільно 

порівнювати індекс приросту коефіцієнта, що більшою мірою відображає зміну 

функції фінансового сектора з акумуляції фінансових ресурсів.  

Індикатор ефективності фінансового сектора в алокації залучених 
ресурсів – випереджаюча динаміка показника корпоративного кредитування, 

що визначається на основі аналізу співвідношення обсягів приросту 

корпоративного та роздрібного кредитування. Для розрахунку автором 

представлено таку формулу:  𝑘𝐿 = ( 𝐶𝐿𝑡𝐶𝐿𝑡−1) / ( 𝑃𝐿𝑡𝑃𝐿𝑡−1) ,   
де kL – відношення індексів зростання обсягів інвестиційного та споживчого 

кредитування 

CLt – індекс зростання кредитів нефінансових корпорацій (за рік) 

PLt – індекс зростання кредитів домогосподарств (за рік) 
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Даний індикатор дозволяє певним чином оцінити спроможність фінансового 

сектора продуктивно розміщувати акумульовані фінансові ресурси не 

зосереджуючись на сфері роздрібного кредитування. Для більш комплексної 

оцінки продуктивної алокації фінансових ресурсів також доцільно аналізувати 

показники частки банківських кредитів у джерелах капітальних інвестицій, 

обсяги інвестиційних кредитів, показники фондового ринку тощо. Динаміка 

співвідношення джерел капітальних інвестиції із акцентом на частку 

інвестицій, профінансованих іноземними інвестиціями також певним чином дає 

змогу оцінити вплив фінансової відкритості на економічний розвиток. 

Проте, особливістю української економіки є переважання банківського 

сегменту фінансового сектору. Частка банківських кредитів в джерелах 

інвестицій лишається незначною. З огляду на це, на даному етапі стабільним 

індикатором перерозподілу капіталу зі сфери споживання на користь 

виробництва лишається співвідношення кредитів підприємствам та 

домогосподарствам. Принаймні це дозволяє виявити перерозподіл ресурсів на 

користь фінансування споживчого попиту. 

 

Індикатор ознак кредитного буму. Одним із найбільш поширених проявів 

надмірного припливу іноземного капіталу виступає розширення банківського 

кредитування. У разі наявності незадоволеного відкладеного споживчого 

попиту в економіці та відставання темпів економічного зростання воно 

провокує кредитний бум у сегменті споживчого кредитування, що несе загрози 

фінансовій та макроекономічній стабільності через неодмінне погіршення 

стандартів кредитування. 

Тому моніторинг ознак перегріву ринку споживчого кредитування та 

ідентифікації впливу на нього іноземного капіталу слід визнати важливою 

складовою раціональної оцінки впливу поточного стану фінансової відкритості 

країни. Для оцінки ролі іноземного капіталу у фінансуванні кредитного буму 

доцільно порівняти динаміку фінансової відкритості та показника відношення 

обсягів банківських кредитів до ВВП (відомий як Credit-to-GDP). Такий аналіз 



170 
 
дозволяє визначити характер бізнес-циклу та слугує індикатором раннього 

попередження початку фінансової кризи. Разом із тим таке моделювання також 

дає змогу оцінити ефективність фінансового сектора з точки зору адекватності 

задоволення кредитних потреб економічних суб'єктів [200, c. 56-58].  

Ідеальним вважається відсутність розриву (Gap) між наявним показником 

співвідношення "Credit-to-GDP" та відповідним показником лінії тренду. А 

перевищення показника наявного співвідношення Credit-to-GDP над 

відповідним показником лінії тренду (тобто позитивний Gap) свідчить про 

задоволення кредитними установами надмірного попиту економічних суб'єктів 

на кредити, який навряд чи буде компенсовано наступним зростанням 

реального виробництва. В такому випадку фінансова відкритість є небажаною, 

оскільки може забезпечувати ринок кредитування додатковими ресурсами. 

І, навпаки, негативний показник розриву свідчить про незадоволений попит 

на кредити, тобто про те, що є певний резерв для забезпечення економічного 

зростання шляхом розширення кредитної підтримки споживчого попиту та 

інвестицій. У цьому випадку фінансова відкритість може позитивно вплинути 

на поглиблення фінансового забезпечення кредитного ринку. 

Окрім поширеного значення цього показника як індикатора боргового 

навантаження в економіці (або «кредитомісткості ВВП»), його динаміка та 

порівняння із потенційними значеннями, а також зіставлення із рухом ТПК 

відображає роль фінансової відкритості у забезпеченні економічного зростання 

та формуванні кредитного буму.  

Зазвичай на статистичний вимір цього показника впливає цілий ряд 

специфічних особливостей, а він власне лише обмежено характеризує 

ефективність фінансового сектора. Проте в цьому випадку більш показовою є 

його динаміка. За нею можна оцінити зміну ролі кредитного ринку в підтримці 

економічного зростання або формування загрози фінансової нестабільності 

внаслідок посилення цінових дисбалансів. Для цього потрібно проаналізувати 

динаміку Credit-to-GDP у співвідношенні з унормованою лінією тренду 

економічного або фінансового циклу. Щоб виокремити лінію тренду за цим 
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показником, як правило, використовується фільтр Ходріка – Прескотта. 

Отриманий показник відображає наявність або відсутність ознак перегріву 

кредитного ринку.  

Інтерпретація відповідного показника за цією методикою помітно 

відрізняється від описаної у попередньому підрозділі. Якщо раніше метою було 

ідентифікувати позитивний вплив фінансової відкритості на функціональний 

розвиток фінансового сектора, то в цьому випадку бажаним є слабкий вплив 

фінансової відкритості на фінансування кредитного буму.  

Водночас переважання зовнішнього фінансування державного, 

корпоративного боргу, а також іноземне фінансування споживчого 

кредитування видається нераціональним з огляду на наявність внутрішнього 

інвестиційного ресурсу у вигляді заощаджень, вилучених із банківської 

системи під час останньої кризи. Звичайно, ставки за внутрішніми ресурсами 

значно перевищують такі на міжнародних ринках, проте ризик обмеження 

можливостей пролонгації зовнішніх запозичень або вплив девальвації значно 

перевищують різницю у витратах. До того ж обслуговування внутрішнього 

боргу є своєрідною формою бюджетної експансії, оскільки резиденти 

отримують додатковий дохід. Тому одним із першочергових кроків держави на 

шляху до початку фінансової лібералізації в транзитивних економіках повинні 

стати заходи із повернення заощаджень приватного сектора у систему 

фінансових ринків. 

Існує ціла низка методик оцінка наявності ознак кредитного буму. Для 

транзитивних економік із низьким рівнем фінансової глибини та ефектом 

низької бази за основу можна використати методику, запропоновану Е. 

Мендозою та М. Терронесом. Відповідно до неї випадок кредитного буму в 

економіці визначає показник розриву трендів зростання обсягів кредитів в 

економіці та ВВП, оцінені за допомогою унормованої фільтром Ходріка – 

Прескота лінії трендів (Credit-to-GDP Gap) [201]. Порогові значення цього 

показника також відрізняються в різних роботах, як правило, орієнтуючись на 

5% і більше [16]. Формула розрахунку, представлена наступна: 
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 𝐿𝑡 − 𝐿𝑡𝐻𝑃 ≤ 0 , 
де Lt – відношення обсягу кредитів до ВВП (на кінець року) 

Lt
HP – значення тренду відношення обсягу кредитів до ВВП (розрахованого за 

допомогою HP-фільтру, на кінець року). 

В основі обґрунтування методики цього індикатора – припущення, що 

банківське кредитування фінансує економічне зростання. При цьому зростання 

економіки вимагає більших обсягів кредитів. У випадку перевищення темпів 

кредитної експансії над темпами економічного зростання, з одного боку, 

погіршуються стандарти надання кредитів, з іншого – самі кредити 

спрямовуються у сферу споживання та спекуляції, що провокує зростання 

цінових «бульбашок», перегрів економіки, зниження ліквідності кредитних 

установ тощо. Як правило, за наявного прискорення руху ТПК у країну, 

іноземний капітал активно бере участь у фінансуванні кредитного буму.  

Використання цього індикатора дає змогу не тільки ретроспективно оцінити 

вплив фінансової відкритості на кредитну підтримку продуктивного 

економічного зростання, як це можна спостерігати під час фінансування 

кредитного буму в 2005–2008 рр. в Україні, а й зробити висновки про поточний 

вплив фінансової відкритості, а також прогнозні оцінки, на основі яких 

обґрунтовувати політику регулювання фінансової відкритості.  

Слід зауважити, що, за наявності ефекту низької бази, кредитний бум в 

економіках, що розвиваються, є доволі поширеним явищем. І, насправді, не всі 

кредитні буми закінчуються кризами, доволі потужною була лише їх невелика 

частина, але вона дійсно спровокувала кризи [202]. Доцільність використання 

цього індикатора зумовлена цілями запобігання впливу ТПК на структурну 

деформацію економіки та накопичення системного ризику.  

Для більш релевантного аналізу можна використати ускладнений підхід, 

аналізуючи продуктивність кредитного ринку через оцінку кредитного 

імпульсу [203, c. 11]. Зв’язка макроекономічних індикаторів на основі 

кредитного буму, кредитного розриву та кредитного імпульсу суттєво 
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розширює інструментарій для раннього попередження економічних криз і 

надалі цей напрям наукових розвідок потребує посиленої уваги [204]. Проте і 

ознаки «кредитного буму» загалом також слід вважати дієвим індикатором 

доцільності обмеження припливу іноземних інвестицій на кредитний ринок. 

Індикатор ознак цінової «бульбашки» на ринку нерухомості. Цей 

індикатор свідчить про наявність потенційних умов спрямування припливу 

іноземного капіталу на фінансування цінової «бульбашки» на ринку 

нерухомості та формування  чинника системного ризику фінансової 

нестабільності. Виникнення цінової бульбашки на ринку нерухомості 

багатофакторне явище, в основі якого лежить перевищення темпів зростання 

ціни на нерухомість над темпами зростання купівельної спроможності доходів 

домогосподарств. Приплив іноземного капіталу, досить часто чинить вплив на 

надмірне зростання цін, незабезпечене відповідним зростанням доходів. 

Методика виявлення ознак наявності цінових бульбашок на ринку нерухомості 

полягає в аналізі довгострокового унормованого тренду співвідношення 

показників індексу цін на нерухомість та доходу домогосподарств:  𝑃𝑡𝐷𝐼𝑡 − ( 𝑃𝑡𝐷𝐼𝑡)𝐻𝑃 ≤ 0 , 
де Рt/DIt – відношення середньої ціни на нерухомість до середнього доходу 

домогосподарств (на кінець року) 

(Рt/DIt)HP – значення тренду відношення цін на нерухомість до середнього 

доходу домогосподарств (HP-фільтр, на кінець року) 

Серед інших таку методику використовують фахівці німецького центробанку 

[205]. Про наявність ризику свідчить зростання цін на ринку нерухомості 

темпами, що випереджають показник доходів. Це відображає позитивне 

значення індикатора наявності розриву. Відповідно до сучасних досліджень у 

темі детермінування трансмісійних зав’язків фінансових криз звертають увагу 

на надмірне зростання цін на ринку нерухомості країни як на ознаку акумуляції 

системного ризику [206, c. 206-208]. Обвал завищених цін на нерухомість може 

спричинити банківську кредитну кризу. Саме тому моніторинг цін на 
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нерухомість багатьма центробанками включено до заходів оцінки системного 

ризику в межах макропруденційної політики. Вплив фінансової відкритості на 

зростання цін на ринку нерухомості в країні проявляється тому, що інвестиції в 

нерухомість – один із найпоширеніших факторів руху ТПК у країну, з огляду на 

відносно високий рівень надійності, наявність матеріального забезпечення та 

високу дохідність.  

Зазначені вище індикатори – наявності кредитного буму та динаміки цін на 

нерухомість – також побічним чином відображають тенденції розвитку 

інституціонального середовища фінансового сектора. Якісна характеристика 

розвитку інституціонального середовища фінансового сектору відображає і 

його конкурентоспроможність на міжнародному рівні [207, С. 41]. Наслідком 

позитивних змін у розвитку інституційного середовища фінансового сектору 

стає можливість диверсифікувати фінансові інструменти, не концентруючи їх у 

найбільш ризикових сегментах та відповідне зниження відсоткових ставок. 

 

Індикатор динаміки промислового виробництва. Цей індикатор, з одного 

боку, відображає наявність в економіці діючих точок зростання, що дозволять 

абсорбувати іноземний капітал, а з іншого – свідчить про наявність перспектив 

експорту внутрішнього капіталу, чому може посприяти фінансова відкритість.  

Слід зазначити, що саме зростання промислового виробництва у загальному 

вигляді відображає наявність в економіці потенціалу продуктивної алокації 

іноземного капіталу для розширення фундаменту економічного зростання 

країни. Саме промисловість лишається одним з базових елементів економічного 

розвитку, оскільки тісно пов’язана із технологічними інноваціями, розвитком 

науки та якості людського капіталу, розширення ланцюгів доданої вартості. В 

умовах постіндустріальних економік гіпотетично можуть існувати й інші сфери 

та галузі, що слугуватимуть фундаментом економічного зростання. Проте, 

наразі і економіки, що розвиваються здебільшого продовжують базуватися на 

промисловому виробництві, і у багатьох економічно розвинених країнах 

піднімається питання потреби проведення реіндустріалізації. 
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Для більш адекватної оцінки відповідності цього параметра можливостям 

підвищення рівня фінансової відкритості, темпи його приросту порівнюються з 

темпами приросту ВВП у відповідному періоді за простою формулою: 𝐼𝐷 = ( 𝐼𝐷𝑡𝐼𝐷𝑡−1) / ( 𝐺𝐷𝑃𝑡𝐺𝐷𝑃𝑡−1) ,   
де IDt – індекс зpостання промислового виробництва (за рік) 

GDPt – індекс зростання ВВП (за рік). 

Розвиток промислового виробництва, зумовлений зростанням попиту на 

промислову продукцію, свідчить про наявні можливості продуктивного 

розміщення іноземного капіталу в країні та перспективи експорту національних 

інвестицій. В умовах позитивної динаміки промислового виробництва, яка 

дорівнює або випереджає динаміку приросту ВВП (показник ID додатній) може 

формуватися внутрішня потреба вільного руху ТПК, для забезпечення 

розширення експорту вробленої продукції. Натомість індикація скорочення 

промислового виробництва або його зростання темпами, що відстають від 

темпів приросту ВВП (показник ID від’ємний) попереджує про необхідність 

обмеження фінансової відкритості переорієнтації споживчих витрат в інвестиції 

у виробництво для зниження системного ризику економічної нестабільності та 

забезпечення передумов для монетарного стимулювання. Без обмеження 

фінансової відкритості спроби монетарного стимулювання (зниження 

відсоткової ставки, керованої девальвації) можуть прискорити відплив капіталу 

або локалізуватись у споживчому сегменті.  

Нарешті, при визначенні напрямів регулювання фінансової відкритості 

економіки країни потрібно зважати і на рівень та структуру торговельної 

відкритості, оскільки, як було показано у попередніх розділах, саме міжнародна 

торгівля країни значною мірою визначає її потребу у фінансовій інтеграції та 

відкритості. Тому, важливим індикатором для моніторингу взаємозв’язку 

фінансової відкритості та диспропорцій платіжного балансу є сальдо 

поточного рахунку платіжного балансу (СА) та його динаміка.  
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У випадку скорочення обсягів експортної торгівлі фінансова відкритість 

втілює високі ризики припливу непродуктивного капіталу, що може втілитись у 

зміцненні національної валюти, стимулюванні імпорту, демотиваціі експортерів 

та фінансуванні цінових «бульбашок». На думку ряду дослідників, дефіцит 

торговельного балансу обсягом понад 4% ВВП, особливо якщо він 

фінансується у спосіб, який може призвести до швидкого відпливу капіталу 

(портфельні інвестиції), закладає потужну основу для системного ризику [208]. 

У Мексиці настанню фінансової кризи передувало формування значного 

прогресуючого дефіциту поточного балансу. Так само і під час азійської кризи 

помітний взаємозв’язок між зростанням реального обмінного курсу, дефіцитом 

поточного балансу і настанням валютної кризи [209, c. 84]. 

Нівелювання цього ризику також потребує політики регулювання фінансової 

відкритості з метою впливу на структурні параметри ТПК. Хоча фінансування 

дефіциту поточного рахунку переважно за допомогою прямих інвестицій 

певним чином і підвищує стабільність фінансового рахунку платіжного балансу 

і, тим самим, зменшує вразливість від відпливу капіталу, проте не вирішує 

проблему фундаментального дисбалансу економіки і залишає незмінним 

фактор залежності фінансової стабільності від припливу іноземного капіталу. З 

огляду на це розвинена система індикаторів повинна відображати і динаміку 

сальдо поточного рахунку, позитивне значення якого свідчить про адекватний 

стан торговельного балансу. 

Одним із проявів впливу зміни поточного рахунку платіжного балансу 

виступає реальний обмінний курс – РЕОК. Традиційним є позиціонування  

РЕОК як індикатора зміни цінової конкурентоспроможності товарів, 

вироблених в одній країні, відносно продукції, що виробляється в країнах – 

торговельних партнерах, на внутрішньому та світовому ринку [210, c. 10-16]. 

Таку ж  позицію висловлює і НБУ, уточнюючи, що економічний зміст РЕОК 

полягає у відображенні зміни обмінного курсу, відкоригованого на рівень 

інфляції в Україні та в країнах – торговельних партнерах. 
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 Відповідно до методики НБУ6, РЕОК гривні розраховується за кошиком із 

23 валют 37 країн – основних торговельних партнерів України, скоригованому 

на відносну зміну споживчих цін. Сукупний обсяг експорту та імпорту товарів 

та послуг країн, що враховуються під час обчислення РЕОК гривні, становить 

85% від загального зовнішньоторговельного обороту України [211]. 

  Теоретично, на перший погляд, РЕОК має прямий зв'язок із рухом ТПК, 

відображаючи зміцнення курсу національної валюти у випадках припливу 

капіталу та послаблення у випадках відпливу, але на практиці така залежність 

не завжди виконується. Слід зазначити, що вплив ТПК на РЕОК 

опосередковується внутрішніми та зовнішніми економічними процесами, а 

також режимом валютно-курсової політики центробанку. Стосовно сальдо 

торговельного балансу РЕОК хоча і демонструє щільний кореляційний зв'язок, 

проте не є ключовим чинником [212, c. 101-105]. Тож РЕОК швидше виступає 

релевантним індикатором не стосовно фінансової відкритості, а 

макроекономічної ситуації, що склалася в країні і більшою мірою відображає 

потребу економічної політики в частині забезпечення його оптимальної 

динаміки [213, c. 731]. З цих причин РЕОК як індикатор впливу фінансової 

відкритості на економічне зростання не є однозначним. 

При розширенні системи показників можна звернути увагу також і на 

різницю у дохідності капіталу. Важливість моніторингу спреду відсоткових 

ставок зумовлена тим, що потенційна роль цього фактора лишається високою. 

Зокрема вона проявилася на початковому етапі запровадження нетрадиційної 

«монетарної політики» в країнах економічного ядра, що супроводжувалось 

запровадженням нульових відсоткових ставок у США (0,25% з 16.01.2019 р.), 

провідних країнах ЄС (ЄЦБ – 1% з 10.05.2009 р.), Японії (0,1% з 10.12.2008 р.), 

Великій Британії (0,5% з травня 2009 р.), більш високі відсоткові ставки у 

країнах, що розвиваються, зумовили раптове пожвавлення припливу до них 

                                         
6 Методика НБУ, заснована на методології розрахунку ефективних обмінних курсів (номінального та 
реального) таких інститутів, як BIS, ЄЦБ та МВФ. 
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іноземного капіталу у період 2011–2013 рр., а перспективи підвищення в 

економіках економічного «ядра» відсоткових ставок цей тренд змінило.  

Аналіз дії чинника спреду прибутковості капіталу на прикладі України не 

дозволяє виявити певної залежності. Пікові значення спреду дохідності 

капіталу в Україні не відповідають максимальним обсягам залученого капіталу. 

Іноземний капітал активізує приплив, коли спред починає зменшуватись. Це 

можна пояснити тим, що зниження спреду свідчить про зменшення 

ризикованості економіки і тим самим приваблює іноземних інвесторів. 

Особливість урахування фактора різниці прибутковості капіталу на 

внутрішньому ринку, порівняно із зарубіжними, полягає в тому, що великий 

спред за відсотковими ставками провокує приплив короткострокового 

спекулятивного капіталу і може потребувати обмеження фінансової 

відкритості, тоді як приплив іноземного капіталу за низького спреду 

здебільшого свідчить про інвестиційний характер ТПК. Водночас і від’ємне 

значення цього індикатора відображає ризик відпливу капіталу на ринки з 

вищою дохідністю, що також вимагає посиленого контролю за рухом капіталу. 

Альтернативним виміром цього індикатора може бути аналіз динаміки 

середньої відсоткової ставки за новими та за діючими зовнішніми та 

внутрішніми запозиченнями порівняно з динамікою міжнародної ключової 

ставки. Зміст аналізу такий самий – виявити ознаки збільшення або зменшення 

спреду дохідності капіталу на внутрішніх та зовнішніх ринках. 

Крім зазначеного, до системи ідентифікаторів раціонального підвищення 

фінансової відкритості економіки доцільно включити й інші макроіндикатори – 

як більш загальноекономічного, так і інституційного характеру. Зокрема це 

можуть бути індикатор недофінансованості економіки, однією з ознак якого є 

відношення реального ВВП до потенційного або індикатор динаміки 

безробіття, який останнім часом відчутно випав з уваги, а також рівень 

міжнародних валютних резервів (МВР) та рівень якості інститутів. 

Але потрібно зазначити, що МВР здатні забезпечити певну подушку, що 

дозволяє мінімізувати негативні наслідки відпливу капіталу, але концептуально 
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вони не вирішують завдань регулювання фінансової відкритості або досягнення 

цілей інтеграції. Досвід свідчить, що і для тамування наслідків кризи випадків 

обсягів МВР країн з малими відкритими економіками переважно недостатньо. 

Можна виокремити низку й інших індикаторів, які сигналізують про 

потенційний вплив ТПК в економіці країни. Складність їх використання 

полягає в тому, що вони є похідними і обумовленими державною політикою, 

тобто за раціональної поведінки держави самі по собі ці індикатори не свідчать 

про наявність загроз з боку фінансової відкритості країни.  

Так, безпосередньо від поведінки уряду залежать показники бюджетного 

дефіциту та зовнішнього боргу. У випадку наявності значного бюджетного 

дефіциту, зростаючого державного боргу, що фінансуються за рахунок 

зовнішніх запозичень, наявні ознаки впливу ТПК на формування системного 

ризику. В такому поєднанні бюджетна експансія також посилює і проциклічну 

компоненту впливу ТПК. Проте, запобіжним заходом стосовно цього фактора 

повинна виступати більш відповідальна політика уряду. 

Слід відзначити і низку важливих макроекономічних індикаторів більш 

загального характеру. Наприклад, темпи зміни ВВП або цін на сировинні 

товари, хоча за першопричиною вони й поступаються індикатору промислового 

виробництва. Важливо аналізувати приріст грошової маси та інфляцію, 

зважаючи, що вони можуть зростати як у випадках раптового припливу, так і 

відпливу ТПК, якщо центробанк вдасться до операцій стерилізації або 

рефінансування [214, c. 48]. Індекс розвитку фондового ринку в транзитивних 

економіках, за невеликим винятком країн, де він реально функціонує, 

поступається за релевантністю індикаторам кредитного буму. 

Систематизувавши описані індикатори, отримуємо інтегральний показник – 

орієнтир для політики регулювання фінансової відкритості, який визначатиме 

напрями доцільності фінансової лібералізації та підвищення фінансової 

відкритості або її обмеження ( табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 

Рейтингова оцінка динамічних значень індикаторів потенційного впливу 
фінансової відкритості на економічне зростання 

Індикатор 
Оцінка значення 

індикатора 

Індекс зростання внутрішніх заощаджень не відстає від індексу 
зростання капітальних інвестицій (SІ ≥ 1):  𝑆𝐼 = ( 𝑆𝑡𝑆𝑡−1) / ( 𝐼𝑡𝐼𝑡−1) ,   

де SI – відношення індексів зростання заощаджень та інвестицій  
S – індекс зростання заощаджень (за рік) 
 I – індекс зростання інвестицій (за рік) 

Так: +1 
Ні: –1 

Ефективність фінансового сектора (акумуляція), позитивна динаміка 
коефіцієнта інтенсивності залучення заощаджень (kD > 1):  𝑘𝐷 = (∆𝐷𝑡𝐺𝑆𝑡 ) / (∆𝐷𝑡−1𝐺𝑆𝑡−1 ) ,   

де kD – індекс зростання коефіцієнта інтенсивності залучення 
заощаджень 
ΔD – приріст зобов’язань фінансового сектора (за рік)  
GS – обсяг валових заощаджень (на кінець року) 

Так: +1 
Ні: –1 

Ефективність ФС (алокація): індекс зростання інвестиційного 
кредитування не відстає від споживчого (kL ≥ 1): 𝑘𝐿 = ( 𝐶𝐿𝑡𝐶𝐿𝑡−1) / ( 𝑃𝐿𝑡𝑃𝐿𝑡−1) ,   

де kL – відношення індексів зростання обсягів інвестиційного та 
споживчого кредитування 
CL – індекс зростання кредитів нефінансових корпорацій (за рік) 
PL – індекс зростання кредитів домогосподарств (за рік) 

Так: +1 
Ні: –1 

Відсутні ознаки кредитного буму:  𝐿𝑡 − 𝐿𝑡𝐻𝑃 ≤ 0 , 
де Lt – відношення обсягу кредитів до ВВП (на кінець року) 
Lt

HP – значення тренду відношення обсягу кредитів до ВВП 
(розрахованого за допомогою HP-фільтру, на кінець року) 

Так: +1 
Ні: –1 

Відсутні ознаки перегріву ринку нерухомості: 𝑃𝑡𝐷𝐼𝑡 − ( 𝑃𝑡𝐷𝐼𝑡)𝐻𝑃 ≤ 0 , 
де Рt/DIt – відношення середньої ціни на нерухомість до середнього 
доходу домогосподарств (на кінець року) 
(Рt/DIt)

HP – значення тренду відношення цін на нерухомість до 
середнього доходу домогосподарств (HP-фільтр, на кінець року) 

Так: +1 
Ні: –1 

Індекс зростання промислового виробництва не відстає від індексу 
зростання ВВП (ID ≥ 1): 𝐼𝐷 = ( 𝐼𝐷𝑡𝐼𝐷𝑡−1) / ( 𝐺𝐷𝑃𝑡𝐺𝐷𝑃𝑡−1) ,   

де IDt – індекс зpостання промислового виробництва (за рік) 
GDPt – індекс зростання ВВП (за рік) 

Так: +1 
Ні: –1 

Активне сальдо поточного рахунку платіжного балансу (CA > 0) 
 

Так: +1 
Ні: –1 

Джерело: складено автором 
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Описані вище індикатори не є принципово новим явищем, вони виведені на 

основі визначених найбільш суттєвих взаємозв’язків руху ТПК та ключових 

макропоказників, неодноразово представлених у рамках стандартних моделей 

зростання відкритих економік. Новим є підхід до детермінації – за описаними 

вище взаємозв’язками – потреби економіки у підвищенні або обмеженні 

фінансової відкритості для максимізації продуктивних ефектів ТПК в інтересах 

економічного розвитку та обмеження контрпродуктивних ефектів. 

Узагальнивши наведене вище обґрунтування, пропонується використати 

рейтингові значення наведених макропруденційних індикаторів для визначення 

напряму та особливостей політики регулювання фінансової відкритості для 

малої відкритої економіки. Орієнтовна інтерпретація оцінки отриманих значень 

представлена у табл. 2.3: 

Таблиця 2.3. 

Інтерпретація кумулятивної оцінки макропруденційних індикаторів впливу 
фінансової відкритості на економічний розвиток 

Діапазон кумулятивної 
оцінки 

Інтерпретація 

(-7) – (-3) Фінансова відкритість може чинити серйозні загрози 
економічній стабільності 

(-2) – (+2) Фінансова відкритість обмежено впливає на економічне 
зростання, але може формувати елементи системного 
ризику 

(+3) – (+7) Фінансова відкритість несе помірні ризики і може 
сприяти економічному зростанню 

Джерело: складено автором. 

Періодичність оцінки макропруденційних індикаторів визначаються 

наявністю статистичних даних. Для прикладу розрахунки використані на 

річному інтервалі, проте більша ефективність, імовірно, буде досягнута на 

місячному або квартальному інтервалі, за наявності відповідних даних. Також 

відповідно до наявних статистичних даних методику було дещо спрощено в 

частині методу оцінки ефективності алокації фінансових ресурсів та врахування 

припливу капіталу. 

Описаний підхід до визначення орієнтирів та напрямів політики регулювання 

фінансової відкритості представляє собою нескладну економетричну модель, 
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проте, на думку автора, в цілому представлена модель дозволяє, з певними 

припущеннями, проводити оцінку потенційного впливу ТПК на 

макроекономічні процеси. Певна умовність показників та їх рейтингування для 

правильної інтерпретації потребує зважати на інші аналітичні дані стосовно 

ринкових процесів, зазначених можливих додаткових індикаторів та 

кваліфікованого експертного судження. За умови її доопрацювання, з 

розширенням переліку індикаторів та калібрування, вона може скласти одну з 

компонентів інституційного забезпечення регулювання фінансової відкритості 

в рамках відповідної політики.  

Таким чином, політика регулювання фінансової відкритості повинна 

спиратися на систему макропруденційних індикаторів, що дозволяють 

визначити потенційні ефекти та ризики припливу іноземного капіталу в умовах 

поточної макроекономічної динаміки. Аналіз взаємозв’язків низки важливих 

макропоказників та рівня фінансової відкритості показав, що визначальну роль 

відіграє макроекономічна динаміка та структурно-функціональні параметри 

розвитку інституціонального середовища фінансового сектора. Саме їх слід  

покласти в основу руху економіки до фінансової відкритості. Як чинники, що 

визначають доцільність поглиблення або обмеження стану фінансової 

відкритості економіки, слід орієнтуватися на такі параметри, як співвідношення 

динаміки внутрішніх інвестицій та заощаджень, інституційна спроможність 

фінансового сектору, індекс промислового виробництва, сальдо поточного 

рахунку платіжного балансу. 

 Зважаючи на можливості негативного впливу фінансової відкритості, до 

системи індикаторів потрібно включити моніторинг ознак розгортання 

кредитного буму та цінової «бульбашки» на ринку нерухомості. Наведені вище 

індикатори покликані скласти систему попередження та інформування щодо 

загроз, можливості, доцільності чи необхідності проведення фінансової 

лібералізації. Такого роду система повинна допомогти відповідним органам 

влади країни з малою відкритою транзитивною економікою оцінити 

співвідношення між потенційними перевагами та загрозами накопичення 
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чинників системного ризику в умовах фінансової відкритості. Запропонована 

система індикаторів може бути використана як основа для визначення цілей 

заходів державних регуляторів у процесі реалізації політики контролю за рухом 

капіталу та фінансовою відкритістю. 

При цьому публікація даних з розрахунку даних індикаторів та 

проголошення офіційної позиції щодо здійснення регуляторних заходів на 

основі цих індикаторів забезпечить транспарентність політики регулювання 

фінансової відкритості. Така передбачуваність політики з акцентуацією на 

обмеження впливу волатильних потоків на коливання цін на фінансові активи, 

підвищить довіру довгострокових інвесторів та обмежить інтерес 

спекулятивних.  

 

 

Висновки до розділу 2. 

Проведені у роботі дослідження дозволили визначити суперечливий 

характер взаємозв’язку фінансової відкритості національної економіки, її 

макроекономічної динаміки та розвитку функціональної спроможності її 

фінансового сектору. Отримані результати дали підстави для таких висновків. 

По-перше, порівняння темпів зростання фінансової відкритості з 

економічною динамікою на різних етапах показує обмежений зв'язок 

фінансової відкритості та перерозподілу ТПК на користь економік, що 

розвиваються. Експансія іноземного капіталу може відбуватись в такі країни і 

за високого рівня обмежень на рух ТПК при слабкій інституційній 

спроможності державних регуляторів. Водночас різниця у дохідності капіталу 

зменшує свою роль визначального чинника напряму руху капіталу в умовах 

низьких відсоткових ставок у посткризовому періоді та зростанні ролі ризиків і 

невизначеності подальших трендів. 

По-друге, не стільки відсутність обмежень, скільки демонстрація стійкого 

зростання національної економіки приваблює до неї іноземний капітал, який на 

вільних, нерегульованих засадах переважно підживлює вже наявні добре 
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функціонуючі високодохідні ринки та галузі і обмежено фінансує розвиток 

економічного потенціалу. У такому випадку сам по собі приплив ТПК в 

економіку на вільних, нерегульованих засадах не сприяє продуктивному 

розвитку економіки та фінансуванню перспективних галузей.  

По-трете, такий зворотній зв’язок чинників дає підстави говорити про 

реактивний характер руху ТПК по відношенню до макроекономічної динаміки, 

коли саме потенціал та прискорення економічного зростання можуть виступати 

чинником активізації припливу іноземних інвестицій. 

По-п’яте, нерегульований характер ТПК так само забезпечує лише 

поглиблення наявних структурно-функціональних характеристик фінансового 

сектору, але не здатний посприяти його структурному перетворенню в умовах 

недорозвиненого інституціонального середовища.  

Відтак сама по собі фінансова відкритість не є достатньою умовою для 

підвищення факторної продуктивності, нагромадження продуктивного 

капіталу, технологічного переозброєння та подолання порогового значення 

рівня розвитку ринкових інститутів. Навіть ПІІ, які позиціонуються як 

найбільш надійні та продуктивні інструменти припливу іноземного капіталу, 

насправді переважно відтворюють спекулятивні інтереси. 

Окрім обмеженого впливу нерегульованої фінансової відкритості на 

структурний розвиток економіки, рух ТПК здатний формувати проциклічний 

вплив через посилення сировинної орієнтації експорту, провокування 

кредитного буму, цінових дисбалансів на ринках фінансових активів, 

накопичення зовнішньої заборгованості та небажаного коливання курсу 

національної валюти. Проциклічний характер впливу через зазначені канали, за 

відсутності регулювання, формує чинники системного ризику фінансової 

нестабільності економіки. 

Важливою умовою реалізації потенціалу фінансової відкритості економіки 

є інституційна спроможність держави забезпечувати підтримку рівня та 

структурних параметрів реальної фінансової відкритості в інтересах 

економічного розвитку. Проведена, на підставі розробленого 
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методологічногопідходу компаративного аналізу змін нормативного 

регулювання та динаміки реальних обсягів двосторонніх потоків капіталу, 

оцінка показників інституційної спроможності держав ЦСЄ говорить про 

усвідомлення в них потреби контролю за рухом ТПК, при відсутності таких 

ознак в Україні.  

Детермінований характер впливу потоків транскордонного капіталу 

зумовлює потребу у спеціальній політиці для спрямування припливу 

іноземного капіталу у розвиток перспективних галузей, інфраструктури та 

соціально-економічних проектів і обмеження його контрпродуктивних ефектів. 

В рамках такої політики динаміка фінансової відкритості повинна бути 

підпорядкована інтересам економічної політики, а заходи фінансової 

лібералізації повинні бути похідними по відношенню до стійкого економічного 

зростання та темпів формування повноцінного у структурно-функціональному 

плані фінансового сектору країни. 

В роботі ідентифіковано перелік вагомих макрпруденційних індикаторів 

потенційного впливу іноземних інвестицій на розвиток економіки та її 

фінансового сектора. Зокрема такими індикаторами виступають баланс 

приросту внутрішніх інвестицій та заощаджень, індекс промислового 

виробництва, інституційна спроможність фінансового сектору в частині 

акумуляції та алокації фінансових ресурсів, сальдо поточного рахунку 

платіжного балансу та ознаки відсутності кредитного буму і цінової бульбашки 

на ринку нерухомості. Імплементація переліку запропонованих індикаторів, як 

важливого елементу  комплексної системи оцінки характеру впливу ТПК на 

фінансовий сектор країни розширює методичну основу для побудови і 

адекватної реалізації політики регулювання фінансової відкритості. 
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РОЗДІЛ 3. ПОШИРЕННЯ ПРАКТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТОКІВ 
КАПІТАЛУ В МАЛИХ ВІДКРИТИХ ЕКОНОМІКАХ 

Наприкінці ХХ ст. специфіку формування фінансової відкритості різних груп 

країн суттєвим чином визначав екзогенний чинник глобалізаційного процесу. 

Для розвинених країн рух до фінансової відкритості в рамках глобалізаційного 

процесу задовольняв потребу в розширенні ринків збуту та впливу на країни 

економічної периферії. Для країн, що розвиваються, цей процес відповідав 

бажанню зміцнити економічні та політичні зв’язки із розвиненими країнами, 

долучитися до світових фінансових ринків, розширити ресурсну базу та 

убезпечити приватний капітал у надійних юрисдикціях. В особливостях 

формування фінансової відкритості в групі країн Центральної та Східної 

Європи як на етапі економічної транзиції, так і подальшого розвитку було 

втілено всі зазначені вище риси: прискорення руху до фінансової відкритості в 

рамках інтеграційного об’єднання, швидкий доступ до великих обсягів 

фінансових ресурсів та поширення явища втечі капіталу. Компаративний аналіз 

особливостей руху до фінансової відкритості та практики регулювання потоків 

капіталу в різних малих відкритих економіках представляє науковий інтерес як 

релевантної порівняльної бази для об’єктивної оцінки стану фінансової 

відкритості в Україні та обґрунтування концептуальних засад запровадження 

політики регулювання потоків капіталу. 

 

 

3.1. Інтеграційний чинник фінансової лібералізації в країнах Центрально-

Східної Європи 

 

Підвищенню фінансової відкритості наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. 

помітним чином сприяло утворення економічних союзів та інтеграційних 

об’єднань, приєднання до яких, як правило, спонукало до фінансової 

лібералізації.  
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Слід відзначити, що хоча дослідженням впливу фінансової відкритості та 

глобалізації присвячено доволі багато наукових досліджень, проте у більшості з 

них, як правило, аналізуються дані на світовому рівні або за групуванням 

розвинених країн і таких, що розвиваються, тоді як аналізу груп країн, подібних 

за рівнем та умовами економічного розвитку, приділяється вкрай мало уваги. З 

цієї причини із фокусу аналізу випадають важливі специфічні особливості, 

притаманні певним групам країн, такі як рівень розвитку ринкових інститутів, 

культурної спорідненості та усталених економічних зв’язків, які відіграють 

визначальну роль у економічному зростанні, зокрема у процесі фінансової 

лібералізації, через певну зумовленість напрямів ТПК. Неврахування цих 

особливостей у наукових дослідженнях може суттєво ускладнити об’єктивну 

інтерпретацію отриманих емпіричних результатів. 

Відносно вдалим прикладом фінансової інтеграції, поза ЄС, слугує 

поглиблення фінансових зав’язків між країнами Перської затоки7. В результаті 

роботи Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ) у 

рамках відповідної Хартії потоки портфельних інвестицій у регіоні зросли з 4,5 

млрд дол. США у 1980 р. до 483,7 млрд дол. США у 2010 р. Обсяг лише ПІІ 

збільшився з 1,2 млрд дол. США до 162,6 млрд дол. США, а загальна вартість 

зовнішніх активів виросла з 238 млрд дол. США до 2,4 тлрн дол. США [107]. І 

хоча в цьому прикладі йдеться про країни, багаті на нафту, проте передумови 

такого стрімкого прогресу слід шукати й у продуктивній співпраці у межах 

регіону. 

Активно розвивається співпраця у Азійсько-тихоокеанському регіоні. 

Зокрема Річард фон Аппен, голова Бізнес-ради Азійсько-Тихоокеанського 

економічного співробітництва (AТEC), відзначив, що поглиблення регіональної 

економічної інтеграції в Азійсько-Тихоокеанському регіоні є критично 

важливим напрямом економічної політики. При цьому на його думку 

подальший розвиток світових економічних відносин у рамках співпраці із СОТ 
                                         
7 Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман та Саудівська Аравія у 1981 р. заснували Раду співробітництва 
арабських держав Перської затоки, в основу якої покладено координацію, співробітництво, та 
інтеграцію за всіма основними соціально-економічними та культурними напрямами. 
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матиме найбільші перспективи саме за умови підтримки у ній Азійсько-

Тихоокеанської спільноти і тільки таким чином можна буде досягнути реальної 

та всеохоплюючої зони вільної торгівлі у регіоні [215]. 

Дію регіонального фактора при поширенні потоків капіталу підтверджує і 

послідовна ланцюгова реакція ринків цілого регіону на прояви криз: Латинської 

Америки (1994–1995 рр.), Південно-Східної Азії (1997 р.), ЄС (2008–2009 рр.). 

Тоді раптові зупинки та розвороти капіталу позначались на всьому регіоні, 

оскільки напередодні криз капітал заходив в окремі країни, а згодом 

поширювався на всі країни регіону, визначаючи свій рух у подальшому 

ринковими очікуваннями [216]. 

Серед різноманіття специфічних країн для України найбільш 

репрезентативним є досвід групи країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), 

які здійснили перехід від планово-адміністративних до ринкових засад 

господарювання. До неї відносяться як країни, що увійшли до ЄС, так і країни, 

які прагнуть до цього. Мотиви, перебіг та наслідки переходу до фінансової 

відкритості цієї групи країн є досить подібними і релевантно відображають 

характерні проблеми такого процесу. Тому їх досвід є цікавим і для України. 

Для групи трансформаційних економік ЦСЄ вагомий вплив на 

запровадження фінансової відкритості протягом активного періоду глобалізації, 

серед інших, чинили два фактори – регіональний та інтеграційний. Зміст 

регіонального фактора полягає в тому, що, хоча лібералізація і передбачає 

фінансову відкритість у глобальному вимірі, більш активно рух капіталу 

починає відбуватись спочатку в межах певного регіону, об’єднаного спільними 

культурно-господарськими традиціями. Так, добре помітне тяжіння до регіону 

Східної Європи капіталу країн, що входять до групи пострадянських країн, або 

колись входили до СРСР та РЕВ. 

Посиленню регіонального фактора в країнах ЦСЄ сприяє подібність 

культурних традицій, що визначає специфіку їх мотивації, переваги в 

інформаційному забезпеченні та комунікації порівняно із інвесторами з інших 

регіонів. У свою чергу, інвестори з пострадянського блоку краще орієнтуються 
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в особливостях ведення бізнесу на пострадянському просторі ніж на інших 

міжнародних ринках [217, c. 79]. 

Цим можна пояснити взаємопроникнення капіталу України, Білорусі, 

Молдови, Грузії, країн Прибалтики, Казахстану тощо. Так само на ринках країн 

Східної Європи традиційно поширені інвестори центральноєвропейських країн. 

Окремо слід відзначити ряд країн, що виступають для регіону юрисдикціями з 

пільговими умовами розміщення капіталів, тобто своєрідними «офшорами» та 

фінансовими «хабами». Для Східної Європи – це Кіпр, Латвія, Австрія та 

Нідерланди. Іноземні інвестиції, які надходять у регіон із цих країн, переважно 

представляють реінвестований капітал його же резидентів. 

Для першого періоду економічної та політичної трансформації 

постсоціалістичних країн регіону характерною була орієнтована на Захід 

фінансова відкритість, зумовлена переважно тим фактором, що в країнах 

Західної Європи, на відміну від Східної, зберігалися значні обсяги вільного 

інвестиційного капіталу. Як наслідок, протягом 1990-х рр. країни ЦСЄ 

відігравали роль реципієнта вільного капіталу з Австрії, Бельгії, Греції, 

Німеччини, Нідерландів, Швеції, Італії. При цьому у локалізації капіталу 

відігравав роль регіональний чинник: скандинавський капітал для 

прибалтійських країн,італійський, австрійський – для балканських тощо. 

Пунктом призначення капіталів із цих країн насамперед ставали банківські 

ринки країн ЦСЄ. Поточні структурні характеристики банківських ринків країн 

ЦСЄ є прямим наслідком попередньої приватизації національних банківських 

систем, залучення іноземних стратегічних інвесторів та ринкових угод за участі 

великих західноєвропейських банків [167]. 

Другим вагомим фактором, що істотно вплинув на характер фінансової 

лібералізації в регіоні, є фактор інтеграційний. Його дію визначає бажання 

країни приєднатись до економічного співтовариства, отримавши доступ до 

спільного ринку. Саме перспектива входу до ЄС зумовила прискорений рух до 

фінансової відкритості, а також її певний позитивний вплив для більшості країн 

Східної Європи, що набули членства в ЄС протягом 2000-х рр.: Польщі, 



190 
 
Угорщини, Румунії, Чехії, Болгарії, Хорватії, країн Прибалтики. Бажання 

повторити шлях цих країн Східної Європи, а також активізація руху потоків 

капіталу на тлі процесу інтеграції цих країн прискорили рух до фінансової 

відкритості й інших країн регіону: України, Молдови, Грузії, Вірменії, Сербії. 

Можна також виокремити ще низку спільних факторів, що визначили процес 

фінансової лібералізації цього регіону. Зокрема це виникнення  майже 

одночасної потреби у проведенні приватизації державних підприємств після 

переходу до ринкових систем господарювання, а також фактор збереження в 

багатьох країнах цього регіону власних національних валют, навіть попри 

входження до ЄС. До Єврозони з регіону увійшли переважно країни, які змогли 

через фінансову відкритість реалізувати вже сформований до того часу 

потенціал країн – фінансових центрів. 

Спільною рисою індикативної групи є домінування банківської моделі ринку. 

Так, в Україні на банківський сектор, включно з центробанком припадає 

близько 90% обсягів фінансових активів [218, c. 50]. Відповідно банківський 

ринок відносно репрезентативно відображає динаміку розвитку фінансового 

сектора в цих країнах. Початок руху до фінансової лібералізації для зазначених 

країн припав на злам 1980-1990-х рр., коли вони реформували національне 

законодавство в напрямі спрощення торговельних, фінансових та валютних 

операцій на внутрішньому ринку. Було створено можливості для залучення в 

країни іноземних інвестицій в інтересах забезпечення процесу приватизації. Це 

позначилось на показниках фінансової відкритості економік цих країн і було 

відзначено у звітах МВФ. Разом із тим рахунки операцій з капіталом та 

фінансовий рахунок платіжного балансу цих країн залишалися відносно 

закритими. Ці обмеження переважно стосувались відпливу капіталу, оскільки 

на тому етапі країни насамперед потерпали саме від нього. 

Помітне прискорення процес фінансової лібералізації отримав в регіоні із 

рухом багатьох його країн у напрямі приєднання до ЄС, імплементації Кодексу 

лібералізації руху капіталу ОЕСР та Другої директиви лібералізації руху 

капіталу ЄС [219]. Частина країн ЦСЄ мала реальні перспективи швидкого 
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вступу до ЄС, і, розраховуючи на це, у другій половині 1990-х рр. Польща, 

Угорщина, Словаччина, Чехія активізували заходи зі зняття обмежень на рух 

капіталу та фінансові операції. Дані щодо хронології інтеграційного процесу 

країн ЦСЄ наведено у Додатку Е.  

Інтеграційний фактор мав особливий вплив на такі країни, як Чехія, Польща, 

Угорщина, Словаччина, Словенія, оскільки вони одними з перших, з огляду на 

перспективи євроінтеграції, після підписання угод про асоціацію пішли шляхом 

лібералізації як торгівлі, так і фінансової сфери. Досвід лібералізації в цих 

країнах виявився дещо відмінним. У той час, Угорщина, Чехія пішли шляхом 

прискореної лібералізації, Польща здійснювала цей рух поступово. Активні 

періоди руху до фінансової відкритості у країнах ЦСЄ в умовах 

трансформаційних процесів відбувались впродовж 1994–1997 рр., коли, як 

зазначалося вище, країни стали на шлях інтеграції в ЄС та приєднання до 

світових економічних організацій. Ще більш помітним стало прискорення 

фінансової лібералізації у період 1999–2007 рр., коли більшість зазначених 

країн, вступаючи до ЄС, у швидкому темпі знімали обмеження на рух капіталу.  

Найвищого ступеня фінансової відкритості серед країн ЦСЄ сягнули країни 

Прибалтики – після того, як запровадили європейську валюту. Високому рівню 

фінансової відкритості, зокрема Латвії, посприяло також те, що вона відігравала 

роль фінансового «хабу», переправляючи ТПК між СНД, ЄС та низкою 

європейських країн (Кіпром, Нідерландами, Австрією, Швецією, Швейцарією). 

Це зумовило певну специфіку проведення фінансової лібералізації в Литві, 

Латвії та Естонії. Вищого рівня фінансової відкритості вони досягнули одними 

з перших, що сприяло припливу у ці країни значних обсягів ТПК уже на 

початку 2000-х рр. Це зумовило фінансування внутрішніх кредитів переважно 

за рахунок зовнішніх запозичень. Так, станом на 2003 р. у Латвії відношення 

кредитів до ВВП становило 111,6%, в Естонії – 50,5% (у 2005 р. зросло до 

66,2%). Меншим це відношення було в 2003 р. у Литві – 38,7%, проте зросло до 

51,7% у 2006 р. [146]. 
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 Особливо це стосується Латвії, проте й іншим країнам це дало певні 

переваги у період зростання обсягів ТПК до початку глобальної фінансової 

кризи. Проте згодом це ж негативно позначилось на їх економічному зростанні. 

Після посилення міжнародних вимог щодо моніторингу за такими потоками 

капіталу і потреби зміцнення національних фінансових систем, зокрема Латвії, 

довелося обмежити роль фінансового «хабу». 

Певну роль чинника регіональної інтеграції ЦСЄ, відіграла і набута у процесі 

трансформації модель залежного капіталізму, що також обумовила 

прискорений рух до фінансової відкритості. Цікаво відзначити, що до 

останнього часу таку модель розвитку пропонувалось вважати перспективною 

перевагою [219]. 

Важливим елементом процесу фінансової інтеграції країн ЦСЄ, що може 

також бути охарактеризований, як елемент екзогенізації моделі економічного 

розвитку [220, c. 39] цих країн, слід визнати експансію іноземного капіталу в 

національні банківські системи. Оскільки традиційно для Європи банківські 

системи країн формують головну частину їх фінансового сектора, домінування 

іноземного капіталу в структурі фінансових ринків країни помітним чином 

визначало джерела та пропозицію фінансових ресурсів кредиторів, обсяги і 

напрями кредитної підтримки економічного розвитку, дієвість політики 

регуляторів.  

Обмеження впливу національних регуляторів на характеристики розвитку 

фінансових ринків відобразило прояв одного з вагомих контрпродуктивних 

ефектів фінансової відкритості – втрату монетарного суверенітету. Чинниками 

та проявами екзогенізації моделі розвитку виступали як зовнішній вплив на 

формування внутрішніх цін, зокрема параметрів інфляції під впливом зміни 

пропозиції грошей та їх вартості з одного боку та формування посиленого 

попиту на них в умовах подвійного дефіциту бюджету та поточного рахунку 

платіжного балансу.  

Даний процес відіграє роль чинника звуження монетарного суверенітету, 

оскільки від стабільного надходження фінансових ресурсів з-за кордону 
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починає залежати стан фінансової стабільності та можливості національної 

монетарної та фіскальної політики. На противагу цьому, розуміння 

економічного суверенітету як виключної компетентності та відповідальності 

держави у вирішенні проблем, що несуть загрозу стабільності, повинно бути 

покладено в основу національної моделі забезпечення конкурентоспроможності 

на довгих інтервалах [221, с. 72]. 

Доступність фінансових ресурсів, що надходять з зовнішніх джерел, може 

мати доволі небезпечні наслідки для національної макроекономічної рівноваги і 

в інституціональному плані. Вони переважно не залежать від внутрішніх 

фінансових можливостей та наявного економічного потенціалу та 

ірраціоналізують необхідність балансування рівня внутрішніх доходів 

продуктивністю праці. Такий опортуністичний підхід учасників ринків 

перетворюється на неналежне ставлення до фінансових ризиків і провокує 

накопичення системного ризику.  
Приплив іноземного капіталу в найбільш промислово розвинені країни ЦСЄ 

(Чехію, Угорщину, Польщу) мав два характерні етапи. На першому, який 

припадав на 1990-ті рр., іноземні інвестиції були спрямовані у промисловість. 

Наприклад, в Угорщині першими великими інвесторами були General Motors, 

General Electric, Volkswagen Audi, US West international, Suzuki. Тобто 

найбільшими інвесторами цього періоду виступали великі промислові 

підприємства [222, c. 148]. У середині 2000-х рр., після вступу цих країн до ЄС, 

більшою мірою активізувався приплив капіталу фінансових груп та банків.  

В цих умовах частка іноземного капіталу в банківських системах 

збільшилась з 20% у 1995 р. до 65% у 2007 р. В ряді країн, зокрема Чехії та 

країнах Прибалтики частка іноземних банків в кредитах наданих в економіку у 

2014 році складала 85-90%. Водночас цікаво відзначити, що у Польщі, 

Угорщині та Словенії, одних з найбільш успішних країн ЦСЄ, частка 

кредитного портфелю, що припадала на іноземні банки була помітно менша: 

62, 58 та 30% відповідно [223]. Після 2015 р. Польща, Чехія, як і Угорщина 
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проводить політику обмеження присутності іноземного капіталу на 

внутрішньому банківському ринку. 

Після розгортання боргової кризи в країнах ЄС (2012 р.) та суттєвого 

обмеження кредитної підтримки банками національних виробників, уряди країн 

Польщі, Угорщини, Чехії прикладають зусилля, спонукаючи іноземні банки 

видавати кредити національним підприємствам, які врешті-решт поступово 

втілюються у політику витіснення іноземного капіталу з внутрішнього 

банківського ринку. Так, в Угорщині уряд реалізовує політику, що спрямована 

на підтримку національних виробників, обмеження ролі іноземного капіталу в 

певних галузях економіки та підвищення податкового обтяження на сектори де 

переважають іноземні інвестори [224]. 

Негативним проявом припливу ТПК у групу країн ЦСЄ із 

трансформаційними економіками стала ціла низка банківських криз, яких 

зазнали ці країни. Найсильніше від них постраждала банківська система 

Болгарії (у 1996–1997 рр.), після чого у країні було запроваджено фіксований 

режим валютного курсу («валютна рада»). Банківські кризи сталися й у Чехії 

(1995 р.), Естонії (1998 р.), Латвії (1996 р.), Угорщині (1993 р.), Румунії (1998 

р.) і в решті країн ЦСЄ. Схема перебігу таких криз була доволі типовою. На 

фоні суттєвого пожвавлення економічного зростання та припливу іноземного 

капіталу зростало споживання імпортної продукції, а також фінансування (у т.ч. 

і за підтримки іноземного капіталу) споживчих або іпотечних кредитів у 

іноземній валюті. Потім – девальвація і масові дефолти позичальників, 

банкрутства банків [225, c. 7]. Особливий попит на іпотечні кредити були 

зумовлені відносно низьким рівнем забезпеченості населення міст країн ЦСЄ 

житлом [226, c. 91]. 

Після цього тривалий час у країнах ЦСЄ спостерігалися лише обережні 

виважені кроки до фінансової відкритості або їх не було взагалі. Так, Польща 

залишила більшість обмежень на рух ТПК навіть в умовах вступу до ЄС. 

Більше того, для порятунку власної промисловості Чехія та Польща 

запровадили протекційні заходи й у сфері торгівлі. Згодом, у середині 2000-х 
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рр. на тлі сприятливого економічного циклу та розширення співпраці у рамках 

ЄС більшість країн ЦСЄ значно прискорили фінансову лібералізацію. Але вже 

через 10 років позначився протилежний тренд.  

Цьому посприяла друга хвиля глобальної кризи, посилена борговою 

складовою, що спіткала низку країн ЦСЄ у 2015 р. В цей період на фоні 

розгортання політики кількісного пом’якшення у США та ЄС, прискорився 

приплив ТПК в країни, що розвиваються, зокрема і ЦСЄ. Як і раніше 

популярності набуло споживче кредитування в іноземній валюті. На цей разу у 

швейцарському франку. Особливо активно обсяги таких кредитів зростали у 

Румунії, Угорщині та Польщі. 15 січня 2015 р. Національний банк Швейцарії 

скасував встановлений з 2011 р. максимум у 1,2 швейцарського франка за євро, 

що у перший же день призвело до ревальвації швейцарського франку на 39% 

[227, 82]. До валют Угорщини, Хорватії, Румунії, Чехії та Польщі, 

позичальники цих країн постраждали найбільше, курс швейцарського франку 

подорожчав в середньому у 1,5-1,8 рази.  

Курс франку в цих країнах почав зростати ще у 2014 р., але через рік, борг 

позичальників раптово збільшився на третину. Рівень дефолту в цих країнах 

сягнув близько 50%. Слід зазначити, що вказані країни так і не змогли повністю 

вирішити проблему своїх боржників. Польща, Чехія, Угорщина спробували 

узгодити через ЄЦБ законопроект про реструктуризацію валютних кредитів по 

курсу на момент укладання договору на паритетних основах позичальників з 

банками. Але ЄЦБ не погодив таку ініціативу. В Угорщині справу було 

вирішено через Верховний суд та рішення Уряду. Кредитні угоди було 

реструктуризовані по пільговому курсу. Але сталося це у 2014 р., ще до 

основної хвилі дефолтів в інших країнах ЦСЄ.  Приблизно так само діяв 

парламент Хорватії. Угорські та Хорватські банкіри протестували, але рішення 

залишилось в силі. 

Наслідком такої несподіваної кризи та наступного протистояння стало більш 

прагматичне відношення урядів Польщі, Угорщини, Чехії до іноземних банків. 

Зокрема у травні 2019 р. в Чехії з’явились законодавчі пропозиції обкласти 
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чеські підрозділи чотирьох великих міжнародних банків (Erste Bank, UniCredit, 

Société Générale та KBC) додатковим податком в інтересах фінансування нового 

чеського національний фонд розвитку [228]. Таким чином планується зібрати 

суму близько 260 млн дол США.  

Повільно рухались до лібералізації уряди Румунії (тривалий час країна 

залишалась однією з найбільш закритих), Словаччини, Словенії (остання 

проводила найбільш виважену політику фінансової лібералізації). Лише 

початку 2000-х рр., коли запрацювали угоди про асоціацію з ЄС, у цих країнах 

відновився рух до фінансової відкритості. Водночас підхід країн Прибалтики та 

Болгарії можна охарактеризувати як вибухову лібералізацію: рішуче 

скасувавши всі суттєві обмеження на рух ТПК, навіть в умовах банківських 

криз 1990-2000-х рр. вони не робили спроб їх відновити. 

На відміну від описаного перебігу процесу проведення фінансової 

лібералізації, яку певним чином відображає показник нормативного 

регулювання фінансової відкритості, реальна фінансова відкритість («де-

факто») зазначених країн виявилась дещо відмінною ( рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Порівняння динаміки рівня нормативного регулювання та 
показника фактичної фінансової відкритості країн ЦСЄ («Chinn-Ito» та «де-

факто») 
Джерело: показник «де-юре» складений на підставі [110]; «де-факто» розрахований автором 
на підставі даних [146 та 148], враховано двосторонні потоки (приплив і відплив) ПІІ, ПІ, 
банківських позик. 
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Як видно з рис. 3.1., хронологічні параметри зміни показників реальної 

фінансової відкритості «де-факто» країн ЦСЄ помітно відрізняються від 

показників зміни нормативного регулювання, що відображають перебіг 

політики фінансової лібералізації. Хоча номінально піки і збігаються, динаміка 

фінансової лібералізації явно не синхронна із динамікою реального руху ТПК. 

На першому етапі – до 2004 р. обсяги ТПК зростали помірними темпами, 

незважаючи на те, що в цей же період активно скасовувались обмеження на рух 

потоків капіталу. На наступному етапі, попри помірні темпи подальшої 

фінансової лібералізації, волатильність ТПК у країнах ЦСЄ зросла в чотири 

рази і потім, за короткий термін, впала до попереднього рівня, знову ж без 

помітного зв’язку із запровадженими обмеженнями. Після активної фази кризи 

волатильність ТПК у цьому регіоні залишалася доволі високою. 

Підтверджує наведені вище висновки і порівняння змін політики фінансової 

лібералізації в країнах ЦСЄ та припливу у них різних видів іноземних 

інвестицій ( рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Динаміка ПІІ та ПІ у країнах ЦСЄ в умовах скасування обмежень 
на рух капіталу 

Джерело: [110; 146]. 
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Аналізуючи наведені на рис. 3.2 дані, можна побачити обмежену залежність 

динаміки реальних потоків капіталу від параметрів фінансової відкритості. 

Попри те, що фінансова відкритість країн ЦСЄ помітно зростала з середини 

1990-х рр., приріст іноземних інвестицій у регіон залишався стабільним до 2004 

р. Цікаво проаналізувати і реальний вплив ТПК на фінансування економічного 

розвитку в цьому регіоні ( рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Порівняння динаміки економічного зростання регіону ЦСЄ 

(приріст ВВП, %) з потоками ПІІ та ПІ (% до ВВП) 
Джерело: [146; 148]. 
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економічного зростання (протягом 2000-2003 рр. ВВП в країнах ЦСЄ в 

середньому зростав на 4-5% на рік), з 2004 р. приріст ПІІ в регіон почав 
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та ВВП у регіоні ЦСЄ підтверджує раніше зроблений висновок, що іноземні 
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проте активізуються за позитивної динаміки економічного зростання і 

скорочуються за наявності негативних очікувань.  

Так само і фінансова відкритість країн ЦСЄ загалом у порівнянні з темпами 

економічного зростання демонструє помітний розрив на часовому проміжку, 

див рис. 3.4. 

 

Рис.3.4. Порівняння динаміки економічного зростання регіону ЦСЄ 

(приріст ВВП, %, права шкала) з показником фінансової відкритості (% до 
ВВП) 

Джерело: [146; 148]. 
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В умовах прискорення припливу іноземного капіталу ПІІ та внутрішні 

заощадження відіграють роль субститутів, оскільки асортимент інвестиційних 

проєктів у країні обмежений і розширюється лише на етапі економічного 

зростання. При цьому внутрішні інвестиції мають ряд переваг перед 

зовнішніми: вони прямо не збільшують валютний ризик і не погіршують МІП. 

Також вони можуть бути менш спекулятивними, більш довгостроковими і 

спрямовуватись у менш прибуткові, проте більш стратегічно важливі проєкти. 

Зрештою, використання внутрішніх інвестицій стимулює внутрішній 

платоспроможний попит.  

З огляду на це стратегія орієнтації на використання для фінансування 

економічного розвитку насамперед внутрішніх заощаджень, а не зовнішніх 

інвестицій має свої переваги. Потенційна перевага іноземних інвестицій 

полягає у трансмісії сучасних технологій та найкращих практик управління, що 

без належної регуляторної політики держави у сфері інвестицій, ТПК та 

валютного регулювання реалізується досить обмежено. 

Незважаючи на відокремленість країн, що не увійшли до ЄС, перебіг 

процесів фінансової лібералізації в них має низку спільних рис, зумовлених 

дією регіонального фактора. Стосовно пострадянських країн дія регіонального 

фактора проявляється через наявність попередніх економічних зав’язків, 

культурно-географічну близькість, паралельність процесу трансформації 

економічних систем, інтеграційний вектор та еквівалентні конкурентні 

можливості. Дія зазначених обставин зумовила подібність розвитку процесу 

фінансової відкритості на першому етапі – до початку 2000-х рр. 

У цей період розвиток фінансового регулювання країн регіону 

характеризувався прискореною лібералізацією, що за своїми темпами навіть 

випереджала країни ЦСЄ. Відбувались зняття обмежень на приплив капіталу, 

що активно заходив у країни на хвилі масової приватизації. Особливо активно 

приплив капіталу спостерігався у країнах, багатих на природні ресурси, у 

видобувні галузі. З цих причин динаміка фінансової відкритості країн регіону 

характеризувалася доволі синхронними сплесками та спадами, які визначалися 
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переважно глобальними та регіональними трендами руху ТПК, а не змінами у 

видах національної політики. 

Спочатку домінуючим каналом формування фінансової відкритості 

пострадянських країн став приплив великих обсягів іноземних інвестицій на тлі 

процесів приватизації та наявності прибуткових підприємств видобувної галузі. 

В умовах припливу великих обсягів іноземних інвестицій, значна частка 

видобувної галузі, наприклад, у Казахстані та РФ, опинилась в іноземній 

власності. Провідником іноземної експансії при цьому також виступали ПІІ.  

Для країн із транзитивними економічними системами чинниками 

приваблення ПІІ в першу чергу виступають природні ресурси: корисні 

копалини та людські ресурси, а для країн, що розвиваються, – найбільш 

розвинені сектори економіки з обмеженим потенціалом конкуренції: 

енергетика, фінансовий сектор. Відповідно, секторами, що притягують 

найбільше ПІІ, в таких економіках виступають: видобуток ресурсів, АГП, 

енергетика, торгівля, фінансовий сектор [119, c. 19]. Зрозуміло, що для 

транзитивних економік, за відсутності в них розвинених ринків, ПІІ 

концентруються переважно у первинному секторі, у видобувних галузях та 

сільському господарстві [230]. 

При цьому вступає в дію обмежувальний чинник «ресурсного прокляття», що 

в умовах фінансової відкритості набуває іншого прояву: під загрозою 

скорочення припливу ПІІ, держава обмежена у можливостях встановлення 

ренти і накопичення фінансових ресурсів для економічної перебудови [231]. 

Саме таким шляхом пройшли у 1990-х рр. Казахстан та РФ, а іще раніше – 

Аргентина та Бразилія. Іншим випадком щодо цього слід вважати приклади 

Китаю та Індії: хоча первинна акумуляція ПІІ у цих країнах відбувалась у 

галузях переробної промисловості, вони так само були представлені видми 

виробництва металургії, хімії, сільського господарства з низькою нормою 

доданої вартості [232]. 

На тлі реформування економічних систем та певного економічного 

пожвавлення іншим основним напрямом іноземних інвестицій стало 
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фінансування державних запозичень. Як і в країнах ЦСЄ, тренд на 

лібералізацію національних фінансових систем у пострадянських країнах 

уповільнився наприкінці 1990-х рр. До цього призвела криза державних 

запозичень. 

На другому етапі поведінка фінансових регуляторів пострадянських країн 

уже істотно відрізнялася від ЦСЄ. В країнах ЦСЄ у першій половині 2000-х рр. 

активізувався вплив інтеграційного фактора, що зумовив прискорення 

фінансової лібералізації. Водночас у низці країн, зокрема Білорусі та 

Казахстані, у прагненні відновити контроль над стратегічними галузями 

економіки став помітним тренд до скорочення фінансової відкритості. Був 

запроваджений цілий ряд обмежень на портфельні інвестиції, валютні операції 

та іноземне боргове фінансування. 

Проте перед ГФК, на фоні зростання глобальних обсягів ТПК, з 2002 р. у 

пострадянських країнах помітна спроба поновити рух до фінансової 

відкритості. Попри доволі обмежені заходи фінансової лібералізації, рух ТПК у 

регіоні збільшився в рази і призвів до трансмісії зовнішніх шоків на внутрішні 

ринки ( рис. 3.5).  

 

Рис. 3.5. Динаміка запасів ПІІ та ПІ в пострадянських країнах 

Джерело: [146; 148]. 
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Після цього у багатьох пострадянських країнах були запроваджені нові 

обмеження на рух капіталу і відносний рівень нормативних обмежень за 

показником «де-юре» в регіоні знизився до рівня початку другого етапу 

лібералізації 2000 р. В умовах посткризової стагнації з 2012 р. країни 

намагалися відновити приплив ПІІ, поступово знімаючи обмеження на рух 

ТПК. Як наслідок, з 2016 р., середній показник нормативної фінансової 

відкритості по регіону відповідає передкризовому рівню. 

Разом із тим волатильність ТПК у цьому регіоні після кризи хоча і 

скоротилася за обсягами, залишається доволі високою за динамікою. При цьому 

реальна фінансова відкритість обмежено визначається наявними нормативними 

обмеженнями. Так, після початку кризи запроваджені у багатьох країнах 

обмеження не завадили відпливу капіталу. Скорочення впроваджених 

обмежень не мало прямого впливу і на відновлення потоків ПІІ. Лише після 

відновлення певного економічного зростання у 2016 р. капітал почав 

повертатись. Цьому також сприяло відновлення кон’юнктури на ринках 

сировинних товарів. 

Подібність та взаємопов’язаність економік одного регіону обумовлює 

доцільність налагодження між ними економічної взаємодії. Особливо 

актуальним такий висновок можна вважати для трансформаційних економік – з 

огляду на посилений вплив на них міжнародних фінансів [67, c. 528]. 

Узгодження політики трансформаційних економік у сфері 

зовнішньоекономічних та фінансових відносин, створення регіональної системи 

запобігання фінансовим кризам можуть стати важливим кроком для 

поглиблення фінансової інтеграції між ними та продуктивного підвищення 

фінансової відкритості з нарощенням потенціалу політики із запобігання 

впливу притаманних їй ризиків.  

Таким чином, характеристики руху транзитивних економік Центрально-

Східної Європи до фінансової відкритості відзначаються помітним впливом 

регіонально-інтеграційного чинника, сформованого паралельним процесом 

трансформації економічних систем, наявністю попередніх економічних 



204 
 
зав’язків, культурно-географічною близькістю, що забезпечує переваги 

отримання інформації та комунікації, спільним інтеграційним вектором,  

еквівалентними конкурентними можливостями, а також набутою у процесі 

трансформації моделлю залежного капіталізму. Із цих причин динаміка 

реальної фінансової відкритості країн ЦСЄ характеризувалася доволі 

синхронними сплесками та спадами, які визначались переважно глобальними та 

регіональними трендами руху ТПК, а не змінами у видах національної 

політики. Подібність та взаємопов’язаність економік одного регіону обумовлює 

необхідність налагодження між ними економічної взаємодії. 

Аналіз перебігу процесу руху до фінансової відкритості у країнах ЦСЄ 

дозволяє зробити ряд висновків, які характеризують проблеми, здобутки та 

уроки цього процесу. Активізація процесу фінансової відкритості в цих країнах 

мала два помітні етапи. Перший етап припав на початок 1990-х рр. і був 

зумовлений переходом від закритих планово-адміністративних економік до 

ринкових та супроводжувався процесом масової приватизації, лібералізації 

економічних відносин та дерегуляції фінансових систем [233, С. 135]. 

На другому етапі – кінець 1990-х – перша половина 2000-х рр. – драйверами 

фінансової лібералізації регіону ЦСЄ виступили інтеграційний фактор та 

зростання обсягів ТПК. Прагнення приєднатись до ЄС зумовила одночасний, 

прискорений рух до фінансової відкритості, а також її певний позитивний 

вплив для країн Східної Європи, що набули членства в ЄС протягом 2000-х рр. 

Подібне бажання, а також активізація руху світових потоків інвестицій 

зумовили рух до фінансової відкритості й інших країн регіону: України, 

Молдови, Грузії, Вірменії, низки балканських країн. 

Проте, у період трансформації постсоціалістичні економіки регіону зазнали 

помітного скорочення. Реальний сектор їх економік уже не міг абсорбувати 

значну частину ТПК. Відтак зростаючі потоки капіталу в цих країнах 

локалізувалися переважно у фінансовому секторі та сфері послуг. Це 

позначилось на виникненні цінових «бульбашок» на ринках нерухомості, 

фінансових ринках та розростанні МСБ у сфері послуг, що сприяло зниженню 
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безробіття, але не сформувало надійного фундаменту економічного зростання. 

При цьому слід відзначити, що при відсутності в економіках розвиненої сфери 

послуг (торгівлі, фінансових ринків, туризму) ПІІ концентруються здебільшого 

у первинному секторі економіки із переважанням видобувних галузей та 

сільського господарства. 

 

 

3.2. Узагальнення досвіду регулювання ТПК в умовах фінансових криз 

Попри те, що панівна політика, сформована в рамках неоліберального 

консенсусу на глобальному рівні спонукала до фінансової лібералізації, потреба 

нівелювання ризиків проциклічної волатильності спекулятивних ТПК своєї 

актуальності не втрачала. Причиною цього стали відомі кризові події, які в 

період активного руху до фінансової відкритості на хвилі глобалізації спіткали 

низку різних країн із ринками, що розвиваються. Так, добре відомі епізоди 

фінансових криз валютного типу, спричинені раптовими припливами та 

наступними розворотами капіталу в Мексиці (1994 р.), Венесуелі (1994 р.), 

Аргентині (1995 р.), Азійському регіоні (1997 р.), а також низка криз у ЦСЄ.   

Валютним кризам у зазначених випадках посприяв раптовий приплив 

великих обсягів капіталу. Так, у 1993 р. – в регіон Латинської Америки 

надійшло близько 60 млрд дол. США і у наступні два роки приблизно така ж 

сума залишила регіон. Згодом фінансово-валютна криза, через раптовий 

відплив капіталу (близько 12 млрд дол. США), сталася у Південно-Східній Азії 

[234]. Цікаво відзначити, що розгортання фінансових криз, пов’язаних із ТПК, 

доволі чітко підкреслює регіональний фактор, що визначає їх рух. Пояснюється 

це тим, що позитивне та негативне сприйняття інвестиційної привабливості 

досить часто поширюється на весь регіон, що й зумовлює напрям руху ТПК у 

його межах. За визнанням Світового банку, географічна та інституціональна 

близькість слугують фактором ланцюгової реакції під час криз [216, c. 68]. 
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Історично так склалося, що наслідки неконтрольованого припливу в країни 

великих обсягів капіталу був усвідомлений уже після прояву кризи, коли 

капітал з економіки втікав. Відповідно, серед перших відомих заходів із 

обмеження на рух капіталу, що відбувалися всупереч «Вашингтонському 

консенсусу», були обмеження на відплив капіталу. На цьому полі піонерами 

запровадження системи регулювання потоків капіталу на постійній основі 

стали країни Латинської Америки, які одні з перших зазнали втрат від 

волатильності потоків капіталу. 

Практика країн Південної Америки та Азії характеризується широким 

комплексом заходів і напрямів регулювання ТПК та показовою з точки зору 

позитивного результату. Найбільш характерним є досвід таких країн, як 

Бразилія (1993–1997), Чилі (1991–1998), Колумбія (1993–1998), Малайзія (1994) 

та Таїланд (1995–1997). Усі вони застосовували широкий спектр інструментів 

контролю ТПК для обмеження короткострокових припливів та масової втечі 

капіталу.  

Усі зазначені країни використовували регуляторні заходи щодо припливу 

ТПК з метою збереження автономії грошово-кредитної політики. Стратегічною 

ціллю стало досягнення макроекономічної рівноваги, а тактичними цілями – 

зниження інфляції та стабілізація обмінного курсу при мінімальному обмеженні 

фінансової відкритості. Об’єктом регулювання ставали строкові параметри 

ТПК: обмеження короткострокових та стимулювання довгострокових потоків. 

Згодом з’явилася потреба обмежити й загальні обсяги припливу капіталу, 

оскільки слабкий розвиток фінансових посередників не дозволяв безпечно їх 

абсорбувати в реальному секторі економіки. 

Хоча загалом причини запровадження контролю були схожими, дизайн 

заходів був дещо відмінним. Переважно всі країни застосовували набір 

ринкових заходів контролю (головним чином у формі прямого чи непрямого 

оподаткування надходжень капіталу, адміністративних заходів із диференціації 

обмеження відкритої позиції, а також посилення вимог до звітності). У деяких 
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випадках цей контроль доповнювався прямими адміністративними 

обмеженнями (Бразилія, Чилі та Малайзія). 

Найбільш універсальними, судячи з досвіду розглянутих країн, слід визнати 

податкові інструменти. Зокрема Бразилія як «вхідний» фільтр використала 

прямий податок на іноземні кредити та валютообмінні операції. Останній може 

бути використаним і для обмеження внутрішньої втечі капіталу в іноземну 

валюту. У поєднані із адміністративними заходами ці дії дали 

короткостроковий ефект. На певному етапі він був нівельований поширенням 

похідних фінансових інструментів, які спочатку не підпадали під 

оподаткування, але згодом податок було поширено і на них. Особливо слід 

відзначити динамічне управління регулятором ставками цих податків 

відповідно до внутрішньої та зовнішньої кон’юнктури.  

У Чилі також використовували поєднання ринкових інструментів (непряме 

оподаткування надходжень через обов’язкову норму резервування на рахунку в 

центробанку) з адміністративними (вимога мінімального терміну перебування 

для ПІІ та ПІ), а також іншими регуляторними заходами, серед яких варто 

відзначити запровадження мінімальних вимог до рейтингу для запозичень 

вітчизняних корпорацій за кордоном та посилені вимоги до звітності банків по 

всіх операціях, що проходять за капітальним рахунком. Норма обов’язкового 

резервування за зовнішніми позиками (на неторгові операції) згодом була 

підвищена і диференційована за строками та видами ПІІ, що мають ознаки 

спекулятивного характеру.  

Протягом першої половини 1990-х рр., уряд Чилі лібералізував запроваджені 

обмеження, але повністю їх не скасував і, за потреби, посилював [236, c. 15]. До 

кінця 2000-х років, оперуючи диференційованими нормами резервування 

іноземного капіталу залежно від видів інвестицій, Чилі створила доволі дієву 

систему якісної фільтрації джерел та структури припливів іноземного капіталу 

[236, c. 17]. 

Аналогічно і в Колумбії норму обов’язкового резервування було уведено 

стосовно зовнішніх позик із терміном погашення менше 18 місяців (включаючи 
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певні торговельні кредити), але пізніше булл диференційовано через 

встановлення більш жорстких норм для коротших строків погашення, 

визначення строків резервування депозиту та поширення вимог щодо 

формування покриття для інших видів транскордонних фінансових транзакцій. 

Малайзія більшою мірою спочатку покладалася на доволі жорсткі 

адміністративні заходи: заборона нерезидентам купівлі цінних паперів, у т.ч. 

неторгових свопів на фондовому ринку; асиметричні обмеження зовнішньої 

кредиторської заборгованості за нетиповими операціями банків та резервні 

вимоги для іноземних банків щодо фондування в національній валюті. Тоді як 

Таїланд надав перевагу іншим непрямим, орієнтованим на ринок, заходам: 

асиметричним лімітам щодо відкритої валютної позиції, посиленим вимог до 

інформації та вимогам резервування для банків-нерезидентів за 

короткостроковими кредитними операціями [237, c. 23-24]. 

Цікавий приклад реалізації переваг політики регулювання потоків капіталу в 

умовах кризи свого часу продемонструвала Малайзія. Відзначимо лише 

декілька моментів, що є цікавими в рамках тематики цієї роботи. По-перше, 

обмеження були запровадженні всупереч рекомендаціям МВФ, який пізніше 

все ж визнав їх ефективність. По-друге, заходи мали проголошено тимчасовий, 

проте доволі радикальний характер. Були запроваджені заборони для 

підприємців на вивезення валюти та інвестиції за кордон. Портфельні 

інвестиції, що побували в країні менше року, повертати було заборонено. Через 

рік обмеження було пом’якшено та трансформовано у податки на виведення 

коштів. До кінця 2002 р. обмеження вдалось повністю зняти. Таким чином, 

дієвість заходів була визначена рішучістю щодо їх запровадження, вибір дієвих 

інструментів, Зокрема у сфері валютного регулювання. 

На підставі аналізу малайзійського досвіду Р. Раджан узагальнив 

цільовий елемент запровадження регулювання ТПК для попередження втечі 

капіталу та наступного досягнення фінансової відкритості таким чином: 

– утримання внутрішніх заощаджень; 

– збереження внутрішньої бази оподаткування; 
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– збереження монетарної автономії для забезпечення плаваючого валютного 

курсу; 

– встановлення вірної послідовності кроків для досягнення економічної 

лібералізації; 

– обмеження волатильності короткострокових потоків капіталу та відповідне 

зменшення ризику валютних коливань та спекулятивних атак [238]. 

Цікаво звернути увагу на дві останні рекомендації, де відзначено доцільність 

встановлення обмежень для наступного переходу до фінансової відкритості й 

обмеження волатильності короткострокових ТПК як засіб забезпечення цього. 

На нашу думку, цей висновок, сформульований ще у 2000 р., є одним із 

ключових для усвідомлення та детермінації зав’язків фінансової відкритості. 

Перші два пункти також є дуже важливими для країн, яким притаманний 

відплив капіталу. Досвід Малайзії засвідчує дієвість заходів, спрямованих на 

обмеження раптової втечі капіталу [239]. 

Як можна побачити, вже на початку 1990-х рр. країни, що прагнули 

оптимізувати ефекти від власної фінансової відкритості, були змушені вдатися 

до використання цілого ряду інструментів, які згодом довелося калібрувати та 

доповнювати. Для цього етапу ще не були характерними ані такі величезні 

обсяги вільної світової ліквідності, як напередодні ГФК, ані ускладнення 

фінансових інструментів, що посилили мобільність ТПК. Потрібно також 

акцентувати увагу на макроекономічній політиці як на важливій умові 

ефективності обраних заходів контролю. У розглянутих країнах початковий 

ефект від заходів контролю був доволі відчутним, але ці заходи не були 

доповнені успішною макроекономічною політикою. Як наслідок, платіжний 

баланс залишався дефіцитним, тиснув на курс та потребував приваблення 

іноземного капіталу.  

Загалом, аналіз досвіду цих країн свідчить про високий потенціал 

інструментарію регулювання ТПК, але з акцентуванням на необхідності його 

використання в рамках продуктивної макроекономічної політики та розвитку 

фінансового сектора. При нерозвиненому інституціональному середовищі 
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фінансового сектора, навіть за наявних обмежень, в умовах фінансової 

відкритості економіки фінансові установи беруть на себе завищені ризики. 

Паралельно із заходами регулювання структури та обсягів припливу капіталу 

для низки країн критично важливим виявилося запровадити заходи контролю за 

ТПК та опанування процесу втечі капіталу. Цей досвід є актуальним і для 

України. Головним мотивом обмеження відпливу капіталу для урядів стало 

бажання утримати курс національної валюти. Для цього вони запроваджували 

обмеження щодо короткострокових спекулятивних операцій на фінансових 

ринках, які порушували стабільність національної валюти та сильно 

виснажували МВР. Паралельно ці обмеження допомагали тимчасово обмежити 

вплив несприятливої зовнішньої ринкової кон’юнктури і, таким чином, «купити 

час» для економічних реформ.  

Характерними прикладами запровадження обмежень на відплив капіталу слід 

вважати Іспанію (1992 р.), Малайзію та Таїланд під час азійської фінансової 

кризи (1997–1999 рр.). Ці країни встигли провести фінансову лібералізацію та 

сягнули високого рівня фінансової відкритості. В усіх трьох країнах контроль 

був спрямований на стримування валютних спекуляцій та стабілізацію 

валютних ринків і відбувався на тлі різкого скорочення офіційних валютних 

резервів. Об’єктами контролю переважно ставала діяльність нерезидентів, яким 

обмежували доступ до фондування у національній валюті, встановлюючи 

норматив обов’язкового резервування за депозитами у національній валюті, 

особливо короткостроковими [237, c. 27-28]. 

Так само й Аргентина у грудні 2001 р., запобігаючи втечі капіталу, 

запровадила заборону на вивіз капіталу резидентами та нерезидентами за 

кордон, транскордонні перекази вимагали отримання дозволу центробанку. 

Через два роки в Аргентині було знято обмеження на вивіз капіталу, і в 2003 р. 

країна знову зазнала втрат від його втечі. Були знову введені заборони, які 

пізніше було модифіковано у нормативи резервування та податки на рух ТПК. 
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Іншими заходами стали: диференціація валютного ринку для нерезидентів8, 

встановлення вимог по кредитних операціях і репатріації доходів та дивідендів. 

Згодом останні були замінені на оподаткування виведеного капіталу з пільгами 

за відтермінування. Для усунення виявлених схем виводу капіталу та ухилення 

від оподаткування законодавство було доопрацювано. 

Потенціал використання відсоткових ставок для захисту валютного курсу був 

обмежений у всіх трьох країнах: несприятливі макроекономічні умови та 

крихкість фінансових систем не дозволяли радикально підвищити відсоткові 

ставки без ризику погіршення внутрішньої ділової активності та спровокування 

банкрутства. У цих умовах фіксація курсу через адміністративні обмеження 

виявилась основним дієвим інструментом, що дозволив уникнути надмірної 

девальвації, проте не усунув ринкового тиску на валюту. І надалі уряди 

здійснили контрольовану девальвацію. При цьому у разі Іспанії додаткові 

складнощі викликала участь у ERM (Exchange Rate Mechanism – режимі 

валютної політики), що обмежував коридор відсоткових ставок і діапазон 

коливання валют, оскільки вони підлягали узгодженню з іншими учасниками 

механізму. 

Результати та ефективність політики контролю за відпливом капіталу в цих 

країнах також складно оцінити однозначно. У Малайзії вони – зрештою – мали 

найбільшу ефективність. Усе ж у більшості країн це не забезпечило повну 

стабільність національних валют: відплив капіталу – в менших масштабах,–  

але зберігався. Більшість заходів контролю виявилися занадто радикальними і 

незабаром їх довелося скасувати. Існує також думка, що запровадження 

контролю демотивувало уряди щодо проведення структурних реформ.  

Але потрібно звернути увагу і на ряд позитивних моментів. По-перше, після 

розгортання політики контролю над ТПК випадки стрибкоподібного коливань 

валютного курсу не траплялися. По-друге, вдалось обмежити роль офшорних 

фінансових ринків. По-третє, удосконалення політики контролю за рухом ТПК 

                                         
8 При цьому спроба повного закриття внутрішнього валютного ринку для нерезидентів у Таїланді 
виявилася неефективною. 
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через заміну прямих заборон та обмежень на непрямі ліміти та податки і норми 

дозволило створити дієвий елемент макропруденційного регулювання 

внутрішньої фінансової стабільності від зовнішніх шоків. 

Щодо наведеного досвіду можна зробити низку важливих висновків для 

України: 

– запровадження заходів контролю над ТПК можливе в рамках співпраці 

з міжнародними організаціями та за збереження високих рейтингів фінансової 

відкритості; 

– заходи контролю ТПК, у т.ч. і відпливу, можуть бути ефективними; 

– заходи контролю повинні бути адаптовані до специфіки внутрішніх 

фінансових ринків (інститутів, інструментів, поширених фінансових операцій і 

макроекономічних властивостей), орієнтовані переважно на ринкові та 

податкові стимули, підкріплені оперативним потенціалом адміністративних 

інструментів; 

– контроль за ТПК потрібно розглядати як засіб стабілізації для 

розгортання програм структурної перебудови та забезпечення відповідної 

макроекономічної політики; 

– важливою умовою ефективної політики контролю за ТПК є її належне 

інформаційне забезпечення із прозорістю заходів та визначеними термінами. 

Потрібно відзначити, що запровадження заходів обмеження руху капіталу у 

світі активізувалося після 2001 р. Якщо в цей рік, згідно зі звітом ЮНКТАД про 

світові інвестиції, 95% заходів урядів були спрямовані на лібералізацію руху 

капіталу, а 5% – на обмеження, то далі ці показники зближувалися і у 2018 р. 

становили 66 та 34% відповідно [240]. За розрахунками Б. Ертена та Дж. 

Окампо, виконаними на підставі обчислення інтенсивності застосування 

обмежень за капітальним рахунком у 51 країні, що розвивається, у період 1995–

2015 рр., на підставі аналізу даних AREAER, запровадження заходів 

регулювання ТПК після кризи 2008 р. у світі посилилося. На рис. 3.6. наведено 

графіки середнього індекса частоти застосування заходів регулювання в 



213 
 
країнах, що розвиваються, що відображає інтенсивність їх використання з 1995 

по 2015 рр.  

 

Рис. 3.6. Застосування заходів регулювання операцій з капіталом у 1995–
2015 рр. в економіках, що розвиваються 

Джерело: [241]. 

Але й раніше була помітною тенденція до їх поширення і, загалом, можна 

констатувати, що обмеження на рух ТПК у світі широко використовувались й 

на докризовому етапі. Варто відзначити домінування заходів у сфері валютного 

регулювання та відтоку капіталу. За висновком Б. Ертена та Дж. Окампо за 

частотою використання заходів регулювання лідирує Південно-Східна Азія. За 

нею йдуть Близький Схід, Північна Африка, Східна Європа та Латинська 

Америка [241, c. 202-203]. 

Доволі широкий досвід запровадження обмежень на ТПК мають і країни з 

розвиненими економіками. Загалом із самого початку старту фінансової 

глобалізації та тренду на фінансову відкритість провідні країни постійно 

вдавалися до запровадження обмежень та регуляторних заходів у сфері ТПК. 

Особливо часто такі випадки траплялися на початковому етапі руху до 

фінансової відкритості. Так, у період 1960-х – початку 1970-х рр. обмежувальні 

заходи, покликані зупинити втечу капіталу, запроваджували Велика Британія, 

США, Італія та Швеція. Пізніше, у першій половині 1970-х років, обмеження, 
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уже на приплив надмірних обсягів капіталу, застосовували Австралія, Австрія, 

Німеччина та Японія. Причому ці країни застосовували обмеження на доволі 

тривалий термін – п’ять та більше років. 

Із середини 1980-х рр. випадки запровадження обмежень траплялися не так 

часто, проте їх суб’єктами ставали доволі розвинені країни. Так, у рамках 

взаємодії країн – учасників ОЕСР використання положень ст. 7b Кодексу про 

лібералізацію операцій з капіталом здійснювала Іспанія. Вона запровадила 

обмеження на рух іноземних інвестицій з 1982 р. по 1985 р. Після неї це 

зробила Португалія, причому на ще більш тривалий період – 1987–1997 рр. 

Можна стверджувати, що всі розвинені країни час від часу використовують 

обмеження на рух потоків капіталу. Відносна відкритість рахунків капіталу 

таких великих економік, як Велика Британія, Канада чи Італія, на поточному 

проміжку часу є вищою, тоді як Китай, США, Японія та інші країни групи G-20 

ширше використовують різні обмеження за рахунком з капіталом. Крім того, 

наразі США реалізовують додаткові заходи обмежень щодо своїх іноземних 

інвесторів на ринку інвестиційних цінних паперів.  

Серед розвинених країн досить широко поширена практика встановлення 

обмежень у різних наукомістких та високотехнологічних галузях 

промисловості: вони мотивують це потребами національної безпеки. І разом з 

тим, навіть в умовах торговельного протистояння США – КНР, вони більш 

лояльні до своїх національних інвесторів у Китаї. Як наслідок: інвестиції 

американських підприємств у КНР скорочуються значно повільнішими 

темпами, ніж китайські в США, й помітно перевищують їх за обсягами (269 

млрд дол. США проти 145 млрд дол. США) [205].. 

Другим фактором, що пригнічує потоки ПІІ на сучасному етапі, виступає 

хвиля наростаючого протекціонізму, якій дало старт торговельне протистояння 

США проти КНР. Як наслідок, упродовж 2018–2019 рр. стала більш жорсткою 

регуляторна політика у сфері залучення іноземного капіталу та, Зокрема ПІІ. За 

2018 р. регуляторні органи заблокували угод щодо злиття та поглинання на 

загальну суму понад 150 млрд дол. США, що удвічі більше, ніж у 2017 р. [205]. 
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При цьому слід зазначити, що, хоча Китай у процесі активного розвитку 

проводив поступову фінансову лібералізацію, рівень нормативних обмежень за 

показником «де-юре» у ньому залишається на відносно низькому рівні, що не 

заважає йому залучати величезні обсяги іноземних інвестицій у реальний 

сектор економіки. Крім цього вагома частка ПІІ припадає і на фінансовий 

сектор та ринок нерухомості КНР. З огляду на це, монетарна влада КНР наразі 

стоїть на порозі трансформації своєї політики фінансової відкритості, активно 

вивчаючи іноземний досвід із практики запровадження механізмів контролю та 

регулювання ТПК. 

Що стосується практики запровадження регулювання потоків капіталу у 

пострадянських економіка, то вона мала місце ще у 1990-х рр. Наприклад, у 

період 1994–1996 рр. Казахстан зазнав раптового припливу великих обсягів ПІІ 

у галузь видобутку нафти [242, c. 95-96]. Запроваджені внаслідок цього 

обмеження на приплив капіталу були зумовлені не тільки негативними 

проявами на фінансових ринках, а й загрозою втрати державних інтересів у цій 

галузі. Досвід запровадження регулювання ТПК у РФ був пов'язаний з крахом 

ринку ОВДП під впливом азійської кризи 1998 р. 

Запроваджує заходи регулювання ТПК і ЄС, попри декларування політики 

вільного руху капіталу. [233, С. 183] З метою обмеження експансії китайських 

інвестицій у ЄС, останній посилює контроль за рухом капіталів. Зокрема 

елементом такої політики слід визнати ухвалену Європарламентом у лютому 

2019 р. нову програму моніторингу інвестицій9 [243], яка закликає країни-члени 

спеціально відстежувати інвестиції у низці секторів, включаючи критичні 

технології та інфраструктуру. Особливо це стосується інвестицій та транзакцій 

підприємств із державною участю або в рамках державних програм. Значною 

мірою, це орієнтовано на обмеження саме китайських інвестицій. 

Для країн ЦСЄ характерною особливістю стало те, що на етапі транзиції від 

закритих планових економік до ринкових вони не встигли створити власні 

банківські системи до того, як до них масово зайшли іноземні банки. До кінця 
                                         
9 National screening mechanism. 
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2006 р. у середньому по країнах ЦСЄ іноземним банкам належало до 50% 

ринку. В Чехії, Словаччині, Угорщині, Литві, Естонії та Болгарії цей показник 

перевищував 80% [244]. З одного боку, це підвищило стійкість банківських 

систем цих країн, навіть в умовах світової кризи. З іншого – забезпечило 

надмірний вплив іноземного капіталу, що зазвичай був спрямований у сферу 

споживчого кредитування в іноземних валютах та призвів до низки фінансових 

криз, які час від часу траплялися і примушували уряди цих країн вдаватись до 

обмежень на рух капіталу. Переважна більшість обмежень була запроваджена у 

сфері валютного регулювання. Це ще раз підтверджує важливу роль останнього 

у контролі за рухом капіталу.  

Найбільш масштабним випадком застосування обмежень на європейському 

просторі після ГФК стало рішення уряду Ісландії, прийняте 2008 р. після краху 

трьох найбільших банків,  про обмеження руху капіталу. У 2008 р. в Ісландії 

реалізувався системний ризик, зумовлений попереднім значним припливом 

іноземного капіталу, який сформував короткострокові банківські пасиви, у 

розмірі близько 600% ВВП. Після банкрутства американських кредиторів були 

позбавлені можливості рефінансувати свої короткострокові зобов’язання і 

збанкрутіли  три найбільші банки Ісландії.  Зокрема було запроваджено заходи 

щодо обмеження валютобмінних операцій, операцій з облігаціями та іншими 

цінними паперами (продаж цінних паперів у кронах) та вимога репатріації 

іноземної валюти, придбаної резидентами. 

Ці заходи, спрямовані на підтримку курсу крони, були посилені в 2012 р, щоб 

виключити можливі лазівки для виведення капіталу і дестабілізації курсу 

національної валюти. Комітет з інвестицій ОЕСР визнавав ці заходи 

необхідними для підтримки стабільності економіки Ісландії [245]. 

Цікаво також відзначити один з останніх прецедентів запровадження 

обмежень на рух капіталу в країні ЄС у європейському регіоні. В березні 2013 

р. сталася криза на Кіпрському банківському ринку. Феномен Кіпру в рамках 

нашої тематики полягає в тому, що це країна з високим рівнем фінансової 

відкритості, в економіці якої переважає фінансовий сектор, орієнтований на 
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трансфер великих обсягів капіталу. При цьому країна інтегрована в ЄС та тісно 

співпрацює з МВФ.  

Попри це, для подолання наслідків кризи урядом Кіпру було запроваджено 

низку радикальних обмежень на вивіз капіталу: обмеження на грошові перекази 

за кордон та часткова конфіскація вкладів нерезидентів. Більше того, уряд 

запровадив режим валютного контролю, попри те, що країна належить до 

єврозони. ЄЦБ та МВФ із цими заходами погодився. І, хоча на привабливість 

Кіпру як фінансового центру це вплинуло негативно, частина запроваджених 

обмежень на рух ТПК у Кіпрі діє досі. 

Мало місце впровадження елементів регулювання ТПК і в інших країнах ЄС. 

Наприклад, для обмеження впливу фінансової кризи на економіку уряд Іспанії 

запровадив обмеження на рух капіталу в будь-якому напрямі та зафіксував курс 

валюти адміністративними заходами (резерви для ринкових інтервенцій на той 

час уже вичерпалися). Адміністративними заходами було заборонено 

інвестування в інвалютні фінансові інструменти та купівля за валюту 

нерухомості в країні. Обмеження на валютні операції не зачепили лише сферу 

туризму. І, попри запроваджені обмеження, досвід виходу Ісландії з кризи 

представляється МВФ як наслідок успішної реалізації його програми, хоча 

програма наступного відновлення лібералізації, складена урядом Ісландії, 

тривала понад п’ять років [246, c. 29]. 

Іще раз потрібно підкреслити, що проаналізований досвід засвідчує, що 

використання заходів контролю та регулювання ТПК не суперечить руху до 

фінансової інтеграції та не стає на заваді припливу іноземного капіталу. Країни 

ЦСЄ є відносно менш відкритими, ніж країни Західної Європи, але залучають 

вагомі обсяги іноземних інвестицій. Так, Угорщина, входить до ТОР-5 країн за 

відносними обсягами залучених ПІІ. 

Таким чином, практика цілого ряду країн – як розвинених, так і таких, що 

розвиваються, – підтвердила доречність запроваджених обмежень на рух 

капіталу. Хоча дискусія навколо їхньої ефективності триває й досі [247, c. 16]. 

Зміст заперечень здебільшого полягає у складності формалізації однозначних 
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правил щодо їх запровадження та усунення. Разом із тим здатність заходів 

регулювання обмежувати амплітуду коливань потоків капіталу, руйнувати їх 

цикли та сприяти підвищенню фінансової стабільності заперечень не викликає. 

Інструментарій регулювання потоків капіталу є достатньо різноманітним, і в 

тому чи іншому вигляді широко використовується різними країнами ( табл. 

3.1):  

Таблиця 3.1.  

Окремі приклади перспективних інструментів регулювання груп ризиків, 
притаманних ТПК 

Форма накопичення системного 
ризику за участі ТПК 

Інструменти та заходи регулювання 
ТПК щодо протидії накопиченню 

ризиків 
Короткострокові іноземні позики – нормативи строкового безпроцентного 

резервування на зовнішні позики строком 
до 1 року; 
 

Валютизація депозитного та кредитного 
портфелів 

– адміністративні заборони; 
– нормативи резервування для депозитів 
та кредитів у валюті резидентів та 
нерезидентів; 
– оподаткування валютних депозитів 

Волатильність портфельних інвестицій – строкові вимоги до перебування 
капіталу в країні 
– відтермінування виводу за кордон 
отриманих дивідендів 

Вивід капіталу з країни – прямі заборони, процедури дозволів, 
підтвердження, ліцензування; 
– обмеження на репатріацію інвестицій та 
дивідендів; 
– норма обов’язкового резерву за 
зовнішньокредитними операціями 

Джерело: [237].  

 

Як висновок, з аналізу світової практики регулювання ТПК можна 

виокремити дві основні групи інструментів: 

– адміністративні (прямої дії);  

– ринкові (непрямої дії).  

До перших належать адміністративні заходи контролю або прямі заборони, 

ліміти на обсяги та види транзакцій, процедури підтвердження. Такі заходи 
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переважно орієнтовані на оперативне обмеження потоків капіталу з орієнтацією 

на кількісні параметри відповідних транскордонних фінансових операцій. 

Характерною рисою впровадження адміністративного контролю над ТПК є те, 

що останній, як правило, покладається на банківську систему, а найбільш 

поширеним полем запровадження регуляторних заходів є валютний ринок. 

Також можуть бути запроваджені диференційовані ставки для різних операцій.  

Валютні операції, пов'язані з міжнародною торгівлею, ПІІ та, як правило, ПІ, 

виключаються з обмежень. По суті, така диференціація намагається підвищити 

вартість транзакцій для спекулянтів на внутрішньому ринку, необхідних для 

встановлення чистої короткої позиції в національній валюті, дозволяючи при 

цьому задовольнити неспекулятивний внутрішній кредитний попит за 

звичайних ринкових ставок. Такі заходи, за потреби, також сприяють 

стримуванню надмірного припливу іноземної валюти. 

До другої групи відносяться ринкові інструменти: пільгове або репресивне 

оподаткування, подвійний обмінний курс та інші, орієнтовані на збільшення 

або зменшення вартості транзакцій. Мета таких заходів – встановлення 

механізмів регулювання ТПК перманентної дії, але динамічного впливу. 

Залежно від конкретного типу, ринковий контроль може впливати як на ціну, 

так і на обсяг трансакції. Зміст використання подвійного обмінного курсу та 

відсоткових ставок полягає у диференціації фінансових транзакцій, пов’язаних 

з реальною економічною діяльністю та спекулятивними операціями на 

фінансових ринках. 

Пряме оподаткування ТПК передбачає стягнення податків або зборів із 

транскордонних фінансових операцій, обмежуючи їх привабливість, або із 

доходів, отриманих від володіння резидентами іноземних фінансових активів 

або утримання нерезидентами внутрішніх фінансових активів, тим самим 

демотивуючи від таких інвестицій за рахунок зниження норми прибутку або 

підвищення їх вартості. Доцільно мати диференційовані податкові ставки, щоб 

відмовити від певних видів транзакцій або подовжити строковість активів.  
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Тривалий час була популярною ідея запровадження податку на фінансові 

операції – податку Тобіна. Перспективи цього інструменту також розглядалися 

і з точки зору його використання для обмеження короткострокових дрібних 

волатильних потоків іноземного капіталу або масових валютообмінних 

операцій, що здатні розгойдувати обмінний курс національної валюти. Проте 

поширення такий інструмент не зазнав із огляду на практичну складність його 

запровадження в межах окремих видів операцій та юрисдикцій. Його 

ефективність можна забезпечити, запровадивши на більш глобальному рівні, 

але існуючий консенсус поки що не схильний до його запровадження. 

Диференційований податок на ризикові операції з іноземним капіталом в межах 

окремої юрисдикції видається більш практичним заходом, і в ряді країн 

підтвердив свою ефективність. 

Непряме оподаткування ТПК у вигляді норми обов'язкового резервування 

або депозиту є одним із найбільш поширених інструментів контролю. Як 

правило, такі інструменти передбачають, що фінансові установи можуть 

здійснювати транскордонні операції на власний розсуд, але при цьому 

зобов’язані депонувати під нульову ставки в центральному банку суму 

національної чи іноземної валюти, еквівалентну певній частці надходжень або 

чистій позиції в іноземній валюті. Маніпулюючи нормою обов’язкового 

резерву, регулятор може обмежити відплив капіталу, зробивши невигідним 

придбання іноземної валюти або послабити ревальваційний тиск, 

лібералізувавши операції з валютою, у т.ч. і кредитні. При цьому певні види 

операцій можуть бути виведені з-під дії інструменту.  

Інші адміністративно-ринкові інструменти непрямої дії можуть бути 

охарактеризовані як цінові, так і кількісні. Вони є більш суб’єктними і 

передбачають обтяження різних видів операцій чи інвесторів, включаючи 

нормування чистої зовнішньої позиції комерційних банків, асиметричні 

обмеження відкритої позиції, що розрізняють довгі та короткі валютні позиції 

або між резидентами та нерезидентами та певні вимоги до кредитного рейтингу 

для позики за кордоном. Це не є прямим адміністративним регуляторним 
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заходом, оскільки поле дії таких інструментів поширюється лише на вимоги 

щодо звітності за певними операціями. Тобто більшою мірою відноситься не до 

заходів регулювання, а до моніторингу та контролю за ТПК. Як приклад: 

особлива звітність за операціями з похідними інструментами, безпоставковими 

фінансовими операціями з нерезидентами тощо. 

Запровадження макропруденційної політики розширило інструментарій 

регулювання ТПК. Макропруденційні інструменти, що набули поширення на 

нинішньому етапі, можуть використовуватись для контролю фінансової 

відкритості країни. Зокрема такі з них, як: вимоги щодо резервування для 

депозитів та кредитів у іноземних валютах, обмеження строків кредитування 

нерезидентів, вимоги щодо терміновості та обсягу звітності, обмеження на 

використання похідних інструментів,  При цьому вимоги щодо звітності за 

конкретним переліком трансакцій відкривають можливості для реалізація 

політики моніторингу, контролю та регулювання руху капіталу в найбільш 

ризикованих сферах: операцій з деривативами, операцій, пов'язаних із 

торгівлею з нерезидентами тощо [33]. 

Узагальнюючи наведений вище досвід різних країн, відзначимо, що в період 

активного тренду на лібералізацію переважна кількість країн, які 

використовували обмеження на рух капіталу, запроваджували їх у відповідь на 

негативний вплив фінансової кризи, зумовленої наслідками зупинки і розвороту 

волатильних потоків капіталу, що мали проциклічний характер та, як правило, 

запускали кризу через валютний ринок. Негативні наслідки для транзитивних 

економік від припливу значних обсягів капіталу були посилені вимушено 

проциклічною політикою урядів таких країн, які не обмежували, а, навпаки, 

стимулювали приплив іноземного капіталу [248]. 

Країни, які одними з перших зіштовхнулися з таким впливом, здебільшого 

запроваджували радикальні адміністративні – навіть антиринкові – обмеження. 

Такі обмеження не могли діяти на довгостроковій основі і в короткостроковому 

періоді були усунуті й замінені обмеженнями ринкового характеру, що згодом 

також пом’якшувались, але загалом залишалися, формуючи національну 
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систему регулювання ТПК. У такому випадку посилення заходів регулювання 

визначало відхилення параметрів ТПК від прийнятної структури: раптові 

розвороти, надлишкове фінансування певних сегментів, небажаний вплив на 

валюту тощо. Відповідно передовим елементом системи регулювання ТПК 

почав виступати контроль за рухом капіталу з потужними заходами 

моніторингу, що визначали відповідність наявних характеристик руху капіталу 

прийнятній структурі. 

Таким чином, заходи регулювання ТПК, у разі необхідності, запроваджують 

різні країни будь-якого рівня фінансової відкритості та економічного розвитку. 

Мотивом для використання заходів виступає потреба стабілізувати курс 

національної валюти, запобігти накопиченню або реалізації чинників 

системного ризику фінансової нестабільності економіки, викликані як 

надмірними припливами, так і раптовими відпливами ТПК. 

Загалом аналіз зарубіжного досвіду свідчить про високий потенціал 

інструментарію регулювання ТПК, але з акцентуванням необхідності його 

використання в рамках продуктивної макроекономічної політики та розвитку 

фінансового сектора. За нерозвиненого інституціонального середовища 

фінансового сектора фінансові установи приймають на себе завищені ризики в 

умовах фінансової відкритості економіки. Досвід країн Південної Америки, Азії 

та ЦСЄ є доволі релевантним для України в частині інституційних умов 

запровадження заходів регулювання ТПК. Аналіз такого досвіду засвідчує 

принципову можливість використання широкого спектра інструментів із 

акцентом на ринкові інструменті, запроваджені на перманентній основі із їх 

поступовим калібруванням в інтересах коригування рівня та структури 

фінансової відкритості. Такий характер регулювання відповідає потребам 

перманентного моніторингу та оперативного втручання в інтересах 

контрциклічного регулювання та нівелювання чинників системного ризику. 

Послідовність розвитку практики регулювання ТПК у розглянутих країнах 

свідчить про можливість запровадження адміністративних заходів на першому 

етапі з короткостроковими цілями тимчасової стабілізації фінансової системи 
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для наступного розгортання програм структурної перебудови економіки та 

забезпечення відповідної макроекономічної політики. Для малих відкритих 

економік адміністративні обмеження на відплив капіталу слід розглядати як 

необхідний та найбільш дієвий інструмент. У подальшому бажано здійснювати 

поступовий перехід до  ринкових заходів, запроваджених на перманентній 

основі, з орієнтацією на інструменти моніторингу та контролю за рухом ТПК як 

функціонального елементу національної політики фінансової стабільності. 

 

 

 

 

3.3. Зміни в інституційній парадигмі для малих відкритих економік 

 

Як було показано вище, завдання фінансової лібералізації із розгортанням 

ГФК втратило свою актуальність як для розвинених, так і, в першу чергу, для 

економік, що розвиваються. Зокрема і для тих, що встигли сягнути високого 

рівня фінансової відкритості або, принаймні, активно проводили політику 

фінансової лібералізації у відповідності до рекомендацій міжнародних 

інституцій. Відходять від неї й розвинені країни, що досягли високого рівня 

фінансової відкритості, реалізуючи власні економічні переваги через експорт 

капіталу. Вагома відмінність у процесі визначення оптимального рівня 

фінансової відкритості для двох типів економіки: розвинених і таких, що 

розвиваються, полягає у значно більшій самостійності перших щодо корекції 

економічної політики. Водночас малі економіки переважно проводять свою 

політику в узгодженні з міжнародними інституціями та інтеграційними 

об’єднаннями, від яких вони залежать фінансово. 

Наразі заходи з обмеження торговельної та фінансової відкритості 

застосовують усі групи країн – як розвинені, так і з ринками, що розвиваються. 

Здебільшого ці заходи мають ситуативний та фрагментарний характер, а не є 

складовим елементом комплексної економічної політики. Для низки економік, 
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що розвиваються реалізація обмежуючих заходів ускладнена тим, що їх 

запровадження змушує країни порушувати взяті зобов’язання щодо вільної 

торгівлі та руху капіталу. Причиною цього є те, що такі країни укладали угоди 

міжнародної економічного співробітництва та інтеграції на хвилі панування 

неоліберального консенсусу в руслі глобального тренду до фінансової 

відкритості [249]. Оскільки дискусію щодо необхідності регулювання ТПК 

після кризи на міжнародному рівні порушено, але не завершено, тренд на 

фінансову відкритість усе ще помітний у різного роду вимогах багатьох угод 

економічної співпраці, зокрема у рамках ЄС, СОТ, ОЕСР, а також співпраці з 

міжнародними фінансовими інститутами. 

Побічним трендом глобалізації стало зростання ролі міжнародних 

організацій та міждержавних структур, які певним чином виступили 

провідниками підвищення фінансової відкритості. Політика малих відкритих 

економік з об’єктивних причин значною мірою підпадає під їх залежність. Тому 

детермінація та виявлення змін інституційних поглядів таких інституцій 

відіграє важливу роль з точки зору відповідності їм заходів національної 

політики економічного розвитку. 

Мабуть вперше на рівні міжнародних фінансових організацій питання щодо 

доцільності мати обмеження на рух іноземного капіталу постало під час 

азійської кризи. У той час П. Кругман, загалом обережно ставлячись до таких 

обмежень, у листі до прем’єр-міністра Малайзії сформулював рекомендації 

щодо їх можливої ефективності, якщо вони не стають на заваді економічного 

розвитку. Для цього, на його думку, подібні обмеження повинні якнайменше 

зачіпати звичайний бізнес, допомагати реформам, а не виступати  їх 

замінником, і – головне – мати тимчасовий, а не постійний характер, так би 

мовити дати можливість економіці передихнути у найбуремніший період 

екзогенного шоку [45].  

Як зазначає В. Сіденко, ГФК 2007-2008 рр. стала тим пунктом, за яким 

процеси переосмислення глобальної інституційної архітектоніки досягли 

певного порогового рівня і зрушила з місця процес реформування глобальних 
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інституцій [250, c. 6]. Одразу після ГФК ідея використання обмежень на рух 

капіталу позиціонувалась не як повноцінний елемент макроекономічної 

політики, а, радше, як тільки тимчасовий засіб. Можна сказати, що і наразі 

методичні рекомендації щодо регулювання ТПК тільки розробляються, а чинне 

нормативно-правове забезпечення цього процесу швидше стоїть йому на заваді. 

Слід зазначити, що рекомендації МВФ щодо післявоєнного перехідного 

періоду, згідно з параграфом ХІV Статуту, дозволяли країнам-учасникам 

залишити обмеження на транскордонні розрахунки. Проте на практиці таку 

можливість було проігноровано і МВФ наполіг на забезпеченні вільного руху 

капіталу для країн – реципієнтів його допомоги. 

Разом із тим МВФ виявився більш гнучким щодо оцінки перспектив політики 

регулювання ТПК і першим розпочав дискусію щодо доцільності заходів 

контролю за потоками капіталу. Імовірно цьому сприяв якісний рівень дискусії 

науковців та фахівців, який підтримувала ця організація, публікуючи у своїх 

виданнях доволі різноманітні результати наукових досліджень. Завдяки цьому 

вже у 2006 р. на сторінках цих видань можна було прочитати висновки про те, 

що фінансова відкритість та вільний рух ТПК досить обмежено корелює з 

економічним розвитком країни [33].  

Можна сказати, що тектонічний зсув в інституційних поглядах стосовно 

необхідності та перспектив запровадження обмежень на рух капіталу стався у 

18 лютого 2010 р. У цей день голова центробанку Бразилії повідомив, що 

оголошені ФРС США плани знизити ставку за внутрішніми позиками та надати 

імпульс слабкій економіці призведе до зростання волатильності на світових 

ринках і ускладнить зусилля його країни щодо обмеження зміцнення 

національної валюти Бразилії [251, c. 110]. Це передбачало необхідність 

запровадження обмежень на рух ТПК. 

Саме у цей же день уряд Південної Кореї, реагуючи на це повідомлення із 

США, висловив попередження про те, що він готовий ужити заходів, 

спрямованих на обмеження припливу коштів. Із початку 2000-х рр. Південна 

Корея, в принципі, вже неодноразово вдавалася до обмежень, але цього разу 
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необхідність заходів було обґрунтовано доцільністю відходу від уявлення про 

неефективність або витратність політики контролю і розглядом питання про 

введення заходів щодо підвищення макроекономічної обачності на більш 

системному рівні [252, c. 35]. 

 На додаток, у цей же самий день було оприлюднено доповідь, підготовлену 

групою економістів МВФ, де йшлось про те, що Фонд суттєво переглянув свою 

позицію щодо використання обмежень на приплив капіталу в країнах з 

ринками, що формується. У документі було зроблено висновок про те, що 

заходи контролю іноді «обґрунтовані як один з інструментів макроекономічної 

політики» в країнах, які прагнуть впоратися зі швидко зростаючим припливом 

капіталу [253]. А з 2012 р. офіційна позиція МВФ уже затверджувала наявність 

політики контролю за рухом капіталу як необхідної умови фінансової 

стабільності, що повинна запобігати накопиченню ризиків та реалізації 

екзогенних шоків [254], пояснюючи це тим, що «раптове збільшення припливу 

капіталу може здійснювати дестабілізуючий вплив, насамперед унаслідок 

сприянню виникненню кредитних бумів і фінансовій нестабільності» [255]. 

З цього часу на запит IMFC та G-20 у рамках постійно діючої програми 

покращення функціонування міжнародної валютної системи Фонд почав 

працювати над політикою фінансової лібералізації із використанням заходів 

управління потоками капіталу [256]. В наступні роки, особливо під впливом 

розгортання торговельних суперечок між США та КНР, подібна риторика від 

МВФ посилилась і поширилася на зворотний рух ТПК. Виступ голови МВФ К. 

Лагард на щорічній зустрічі МВФ та Світового банку в жовтні 2018 р. у 

Індонезії був доволі радикальним. Вона закликала країни використати всі 

інструменти задля запобігання відпливу капіталу, неминучого в умовах 

торговельних суперечок та пожорсткішання монетарної політики західних 

центробанків [257]. Таким чином МВФ закликає як розвинені країни, що 

виступають постачальниками капіталу, так і країни, що розвиваються, 

задуматися про зміни до регуляторної та фіскальної політики, що дозволили би 
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стримати короткострокові потоки на боргових ринках та стимулювали б 

довгострокові інвестиції у капітал [256]. 

Разом із тим, слід відзначити, що у загальному вигляді оновлений підхід 

МВФ зберігає доволі консервативну позицію щодо фінансової лібералізації, як 

однієї з провідних цілей структурних реформ. Так, він визнає, що фінансова 

лібералізація повинна бути послідовною, поступовою і індивідуальною для 

кожної окремої країни, але кінцевою ціллю все ж є повна фінансова відкритість 

[251, c. 124]. З огляду на відзначені в роботі невиразні позитивні наслідки 

фінансової лібералізації для економічного зростання та об’єктивну вимогу 

наявності достатнього рівня розвитку інститутів фінансового сектору, яка 

суперечить природі транзитивних економік, даний підхід виявляється 

нереалістичним у самій своїй основі. 

В умовах підвищеної вразливості таких економік до екзогенних шоків, 

складність розбудови потужного фінансового сектору в умовах фінансової 

відкритості, поточних викликів гіперглобалізації, для малих відкритих економік 

концептуальний підхід до фінансової лібералізації повинен засновуватись на 

політиках та інструментах, які відкривають перспективу підвищувати рівень 

фінансової відкритості не обумовлюючи її малореальними вимогами 

вільноплаваючого валютного курсу, стійких фінансових інститутів тощо.  

Слід також відзначити, що контроль за рухом капіталу не повною мірою 

суперечить і згаданій Ст. VIII Статуту МВФ, оскільки в ній йде мова про 

регулювання експортно-імпортних операцій, а не безпосередньо операцій з 

фінансовими ресурсами. Прямі заперечення викликають в статуті МВФ, як і 

ОЕСР, дискримінаційні заходи, що передбачають різні обов’язки та обмеження 

для різних економічних агентів. І водночас макропруденційні заходи 

фінансової стабілізації  положення Статуту МВФ не регулюють [258]. 

Така позиція МВФ отримала поширення і на міжнародному рівні. Наприклад, 

у спільній доповіді «Примушуючи глобальну фінансову систему працювати для 

всіх», що була підготовлена МВФ, Світовим банком та регіональними банками 

розвитку і представлена міністрам фінансів та головам центробанків G-20 у 
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жовтні 2018 р., зазначено, що «країни зможуть рухатись до фінансової 

відкритості тільки у випадку, якщо вони будуть здатні долати випадки 

волатильності потоків капіталу та обмінних курсів і захищати внутрішню 

фінансову стабільність» [259]. Для цього країни повинні насамперед 

зосередитися на розвитку стійких інклюзивних внутрішніх фінансових ринків, а 

досягнення фінансової відкритості відсунути на другий план – як більш 

довгострокову ціль. 

Ще більш прогресивними слід визнати сучасні висновки ЮНКТАД стосовно 

наслідків передчасної фінансової лібералізації. У доповіді про торгівлю та 

розвиток за вересень 2019 р. «Фінансування «глобального зеленого курсу» 

зазначено, що розгляд іноземного капіталу у якості «доброго самаритянина» та 

посилення фінансової інтеграції залучило країни, що розвиваються до орбіти 

глобальних фінансових циклів з нестабільними ТПК та посилило в них 

макроекономічні дисбаланси, вразливості та підірвало монетарну автономію, а 

самі інвестиції мали обмежену економічну продуктивність [260]. 

З огляду на вищезазначене, у доповіді ЮНКТАД обґрунтовується 

доцільність впровадження комплексної системи контролю за рухом ТПК, як 

альтернатива забезпечення фінансової стабільності шляхом накопичення 

великих обсягів міжнародних резервів. Таким чином виникне перспектива для 

малих відкритих економік з інтеграції у світову систему економічних відносин 

поза важкої умови попереднього набуття економічної ваги та високого рівня 

розвитку інститутів. До таких висновків поступово приходять і вітчизняні 

дослідники. [261, с. 177] 

Окрім загальних висновків та рекомендацій щодо використання заходів та 

обмежень на рух ТПК, фахівцями МВФ було запропоновано й низку 

методичних рекомендації щодо їх запровадження. Вагомим внеском стала 

класифікація основних форм обмежень та формалізація передумов їх 

запровадження. Основними різновидами обмежень при цьому визнано ті, що на 

постійній основі обмежують рух капіталу, і ті, що мають дискретний характер, 

вмикаючись або вимикаючись за наявності потреби.  Перші за методою МВФ, 
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згодом визнаною й науковцями, отримали назву «стіна» (walls), а інші – 

«ворота» (gates) [262]. Зважаючи на ряд сучасних досліджень, обмеження типу 

«стіна» та «ворота» можна порівняти із адміністративними та ринковими 

типами обмежень. 

Розвиваючи зазначену методу класифікації обмежень із використанням 

досвіду трансформаційних економік, можна додати, що в рамках зазначених 

«стіни» та «воріт», можуть існувати такі основні варіанти обмежень: 

адміністративні (жорсткі законодавчі або нормативні обмеження за видами 

діяльності, власності, країни походження та ін.) та ринкові (як правило, 

обмеження у вигляді кількісних нормативів на використання певних видів 

фінансових інструментів та кількісні показники валютних операцій). На нашу 

думку такі види обмежень доцільно доповнити програмними (обмеження, що 

обумовлені певними вимогами для нівелювання галузевого, регіонального та 

інших ризиків або потребами підтримки розвитку галузей та підприємств за 

відповідними напрямами). З урахуванням зазначеного доповнення класифікація 

видів обмежень може мати такий вигляд ( табл. 3.2.). 

Такий підхід, із виокремленням програмного характеру обмежень на рух 

капіталу, на нашу думку, дозволяє обґрунтувати необхідність використання 

комплексу обмежень на рух ТПК як інструментів стимулювання економічного 

розвитку. Доцільність виокремити обмеження програмного характеру пов’язана 

з їх особливим статусом інструменту структурно-економічного регулювання в 

межах відповідних програм розвитку і, здебільшого, подвійним 

адміністративно-ринковим характером. 

Узагальнюючи думку фахівців МВФ, запровадження обмежень на рух 

капіталу в рамках відповідної політики можуть бути обґрунтовані тим, що  

приплив значних обсягів капіталу може призвести до:  

– зміцнення обмінного курсу національної валюти, тобто зниження 

конкурентоспроможності експортерів; 

– перегріву економіки; кредитних бумів виникненню цінових 

«бульбашок» на активи; дисбалансу між продуктивністю та обсягами 
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виробництва та обсягом споживчих витрат, тобто стимулювати дефіцит 

рахунку поточних операцій. 

Таблиця 3.2. 

Класифікація видів обмеження на рух ТПК 

Характер 
обмежень 

Відповідальність Приклад 

 

Адміністративний 

Уряд (міністерства) 
Адміністративні заборони або 
обмеження на види діяльності, частку 
капіталу нерезидентів 

Центральний банк 

Адміністративні заборони або 
обмеження на види фінансових 
операцій, вимоги до обміну експортної 
виручки 

Законодавчий орган 
Санкції або заборона на економічні 
відносини з певними країнами 

Програмний 

Уряд (міністерства) 

Податкове регулювання, ліцензування, 
вимоги до квот на участь, інвестиції 
або реінвестування прибутку і 
дивідендів, модифікація таргетів та 
монетарної політики 

Центральний банк 
Вимоги щодо наявності додаткових 
застав, гарантій, квотування 
контрагентів 

Ринковий 

Уряд (міністерства) Оподаткування доходів від операцій з 
валютою та іноземним капіталом 

Центральний банк 

Встановлення вимог до резервів за 
певними кредитними операціями, 
макропруденційні інструменти, 
валютні інтервенції 

Джерело: складено автором. 

 

Такий підхід слід доповнити і негативним впливом іще вагоміших ризиків, 

які провокують у національних фінансових системах раптові розвороти та 

зупинки руху ТПК у результаті екзогенних шоків. Зазначені фактори є 

доведеними. Апелювання до їх впливу із посиланням на висновки та 

рекомендації такої потужної інституції, як МВФ, дає підстави малим відкритим 

економікам розробити і запровадити національну систему контролю та 

регулювання руху ТПК, попри сучасні вимоги інших міжнародних організації 
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та інтеграційних об’єднань. Відтак такий підхід слід вважати актуальним і для 

України. 

Водночас рекомендації МВФ щодо доцільності переходу від «стін» до 

адаптивних обмежень типу «ворота» загалом викликають питання. Принаймні 

обмеження типу «стіни» все ще присутні в практиці розвинених країн в 

інтересах захисту стратегічних галузей та підприємств. Такі обмеження 

ефективно рятують від втрати стратегічних пріоритетів та конкурентних 

переваг, а також руху непродуктивних ТПК. Слід зазначити, що для країн, що 

розвиваються, використання «стін» ускладнене тим, що вони негативно 

позначаються на інвестиційних рейтингах країни в частині фінансової 

відкритості, тоді як розвинені країни створили імідж «фінансово відкритих 

країн», але, поряд із тим, зберігають «стіни» і не менш активно використовують 

цілу низку тимчасових регуляторних обмежень типу «ворота». 

Загалом перспективним напрямом становлення національної системи 

регулювання ТПК слід визнати зміну пріоритетів від наявності перманентних 

обмежень до перманентного контролю та моніторингу за рухом ТПК та 

валютними операціями в межах власної юрисдикції і, за необхідності, 

проактивного реагування на них заходами контролю. Такий підхід може бути 

визначений як програмний. Він орієнтований на забезпечення виконання 

державних програм економічного розвитку в умовах фінансової відкритості. Це 

дасть змогу оптимізувати ефекти фінансової відкритості економіки, 

підвищуючи її у певні моменти задля реалізації переваг інтеграції у розвинені 

структури та організації і, Водночас оперативно реагувати на небезпечні прояви 

негативного впливу руху ТПК. Наявність дієвої системи моніторингу та 

контролю за сферою руху ТПК також підвищить якість аналізу економічних 

процесів у країні та, відповідно ,адекватність макроекономічної політики. 

Особливу увагу потрібно звернути на постулювання МВФ необхідності 

використовувати заходи для обмеження раптової втечі капіталу із малих 

відкритих економік. Погоджуючись із тим, що сплески відпливу можуть 

викликати шоки у фінансовій системі та спад у реальному секторі, МВФ 
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акцентує, що вони можуть бути спричинені як глобальними чинниками та 

ефектами зараження поза контролем урядів країн, так і внутрішніми подіями. 

Цікаво відзначити, що серед трьох країн, на досвід яких посилаються експерти 

МВФ, є і Україна, яка у 2008 р. запровадила суттєві обмеження на відплив 

капіталу. Проте МВФ не дуже позитивно оцінює український досвід, апелюючи 

до того, що обмеження запроваджувались в умовах слабкої макроекономічної 

політики [149]. 

Таким чином, наразі МВФ упевнено просуває підхід щодо доцільності 

оперування заходами контролю над ТПК у межах інструментарію адекватної 

макроекономічної політики, наголошуючи При цьому що первинними є 

інтереси макроекономічної політики, що комплексно вирішує завдання 

фінансової стабільності та економічного розвитку. Заходи контролю та 

регулювання руху ТПК у такому випадку повинні сприйматись як 

підпорядкована політика. Такий підхід слід визнати здебільшого виправданим, 

оскільки найбільш дієві заходи обмеження ТПК можуть бути реалізовані в 

рамках фіскальної та монетарної політики, що вимагає їх узгодження як між 

собою, так і стосовно політики економічного розвитку. 

Водночас потрібно зважати, що інституційний погляд МВФ не відміняє 

права й обов’язки учасників МВФ, визначені у Статуті МВФ, відповідних 

договорах та меморандумах [263]. Тому МВФ усе ще відштовхується  від того, 

що економіки з ідеальними ринками (де присутні інформаційна симетрія, 

відсутність екстерналій) повинні прагнути до фінансової лібералізації, оскільки 

це забезпечить продуктивне розміщення фінансових ресурсів. Але ці переваги 

залежатимуть від рівня розвитку фінансових інститутів [149]. Наприклад, 

Китаю МВФ радив би проводити фінансову лібералізацію. 

Більш консервативно, порівняно з МВФ, до питання регулювання ТПК 

підходять офіційні інституції ЄС. Пояснюється це здебільшого тим, що вільний 

рух капіталу – одна з чотирьох основних свобод, декларованих ЄС. Інші три – 

вільний рух людей, послуг та товарів. При цьому вільний рух капіталу в межах 

ЄС передбачає дійсно масштабну лібералізацію: можливість безперешкодних 
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платежів і переказів через кордони, купівлю нерухомості, акцій компаній та 

інвестування між країнами. Таким чином вільний рух капіталу передбачався ще 

на перших етапах створення європейського об’єднання у 1957 р., при укладенні 

першого Договору (далі –Договір) про заснування Європейського економічного 

співтовариства у Римі [264, c. 300]. 

Відповідно лібералізація руху капіталів у ЄС пройшла тривалий шлях і 

переривалася дією фінансових, політичних криз та врешті-решт сягнула 

помітного прогресу. Принцип вільного руху капіталу в ЄС сприймається як 

один із фундаментальних і непохитних стовпів, водночас об’єктивна 

необхідність заходів контролю над рухом ТПК передбачає можливість 

використання їх і в ЄС [265, с. 105]. Хоча офіційно уряд ЄС і не підтримує їх 

запровадження, все ж як європейське законодавство, так і практика 

міжнародних угод з ЄС дозволяє певні вилучення. 

Зокрема ст. 73 ще самого першого Договору містила ряд винятків щодо 

встановлення режиму вільного руху капіталу. Наприклад: на випадок, якщо рух 

капіталів викликає порушення у функціонуванні ринку капіталів у якій-небудь 

із держав-членів, Європейська Комісія, після консультації з Валютним 

комітетом, дозволить цій державі у сфері руху капіталів вдатися до захисних 

заходів, умови і деталі яких вона визначить [266].    

Загалом, як дослідила В. Селіванова, нормативно-правова база 

Європейського Союзу передбачає наявність обмежень вільного руху капіталу у 

випадку, якщо вони зумовлені такими об'єктивними причинами і цілями:  

– повної лібералізації руху капіталу, яка призводить до втрати контролю 

держав-членів за фінансовими потоками, що створює умови для ухилення 

від оподаткування та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. 

Через це рух капіталу має бути обмежений з метою перешкоджання 

використанню фінансових інструментів у злочинній діяльності та 

виявлення підозрілих операцій; 

– для захисту стратегічних інтересів держав-членів та Європейського Союзу 

загалом можуть бути введені обмеження за мотивами «спільних інтересів». 
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Відповідність таких обмежень вимогам установчих документів 

Європейського Союзу визначається й оцінюється Судом Європейських 

співтовариств. При цьому оскільки держави-члени мають право 

самостійно уводити такі обмеження, виникає небезпека неконтрольованого 

введення таких обмежень і, відповідно, складності щодо їх своєчасної 

ідентифікації на предмет сумісності із Договором [267, c. 12]. 

При цьому існує ціла низка винятків, за якими європейське законодавство 

передбачає можливість запровадження обмежень на рух капіталу, зокрема: 

– винятки загального характеру, передбачені первинним Договором; 

– специфічні винятки, передбачені Договором у сфері свободи руху капіталу; 

–  специфічні винятки, пов'язані зі свободою організації або інституту; 

– винятки, обґрунтовані мотивом «спільних інтересів», затверджені в рамках 

прецедентного права Суду Європейських співтовариств; 

– винятків, які передбачені нормативно-правовим регулюванням інших галузей 

права Європейського Союзу або специфічних директив регулювання окремих 

видів економічної діяльності [267, c. 13]. 

Використання регуляторної політики у сфері руху ПМК у ЄС активізувалось 

із початком торговельного протистояння США та КНР. На його тлі провідні 

економіки ЄС також посилили регуляторні заходи проти торговельної експансії 

КНР. Зокрема у лютому 2019 р. Європарламент ухвалив нову програму 

моніторингу інвестицій [243], яка закликає країни-члени спеціально 

відстежувати інвестиції у низці секторів, включаючи критичні технології та 

інфраструктуру. Особливо це стосується інвестицій та фінансових транзакцій 

підприємств із державною участю або в рамках державних програм. Значною 

мірою, як було зазначено вище, це позначилось саме на китайських інвестиціях. 

Незважаючи на те, що зміни у політиці моніторингу інвестицій ЄС можна 

визначити як найбільш масштабні за останні два роки в європейських режимах 

моніторингу ПІІ, така політика все ще переважно лібералізована. Однак 

перегляд програм моніторингу інвестицій, ймовірніше, є лише першим кроком 

у більш широкому переліку заходів та інструментів політики ЄС у відповідь на 
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зростаючу китайську економічну діяльність в Європі. Вочевидь ЄС рухається в 

кільватері США, які розпочали подібну політику у відповідь на занепокоєння 

щодо характеру економічної експансії Китаю. Також, ймовірно, що подальшим 

кроком ЄС може стати обмеження китайських інвестицій у галузі пов’язані з 

економічною безпекою: експорту товарів подвійного використання,  критичних 

технологій, захисту інформації тощо. 

Таким чином, попри те, що європейські офіційні регулятори, зокрема ЄЦБ, 

не висловлюють своєї позиції щодо можливостей запровадження обмежень на 

рух капіталу в країнах – членах або кандидатах ЄС, що, природно, пояснюється 

тим, що це суперечить ідеології та засадам формування Союзу, нормативно-

правове поле ЄС дозволяє запровадження регуляторної політики ТПК на 

національному рівні. Підтверджує таку можливість і наявна практика. 

Оскільки принцип вільного руху капіталу не виключає можливості 

здійснення контролю та моніторингу за рухом капіталу, нормативно-правове 

забезпечення ЄС не забороняє запровадження контролю за ТПК на рівні 

держав-членів, кандидатів або навіть уряду ЄС для захисту від криз, а також з 

метою запобігання зловживанням свободою руху капіталу з метою незаконного 

збагачення та відмивання капіталів, отриманих незаконним шляхом. 

Відповідно, наглядова функція або контроль над рухом ТПК є важливою 

умовою безпеки ЄС і тому законодавство ЄС визнає, що контроль за рухом 

ТПК повинен зберегтися, незалежно від розвитку економічних відносин і 

стабільності в ЄС. Більше того, за потреби посилення боротьби з легалізацією 

доходів, здобутих злочинним шляхом та фінансування тероризму, можуть бути 

введені нові обмеження на рух капіталу. 

Таким чином, перспективи європейських країн у запровадженні політики 

регулювання фінансової відкритості та руху ТПК у межах регуляторного поля 

ЄС цілком реальні за умови її побудови на базі адекватної системи контролю, 

що дає змогу здійснювати моніторинг впливу ТПК на формування ризиків 

фінансової нестабільності та виявлення операцій із відмивання капіталів, 

здобутих незаконним шляхом. У першому випадку відбувається обмеження 
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негативного впливу припливу волатильних ТПК, в другому – задовольняється 

потреба малої відкритої економіки щодо обмеження обсягів втечі капіталу, 

оскільки, як було показано у попередніх розділах, вона відбувається саме через 

напівлегальні схеми. Відповідним чином необхідно здійснювати обґрунтування 

для ЄС запровадження політики контролю ТПК у випадку малої транзитивної 

економіки. 

Для додаткового обґрунтування необхідності запровадження політики 

регулювання фінансової відкритості потрібно звернути увагу на наявні ознаки 

відходу від «жорсткої політики лібералізації» руху інвестицій серед країн – 

учасників ОЕСР. Із самого початку вимоги лібералізації інвестиційної 

діяльності для країн – учасників ОЕСР мали доволі обов’язковий характер. 

Країни-учасники приєднувались до «Кодексу про лібералізацію руху капіталів» 

і мали оприлюднювати план зняття обмежень на рух капіталу, а після його 

реалізації не допускати їх поновлення. Країни-учасники, що запроваджували 

заходи, які мали дискримінаційний характер стосовно іноземних інвесторів, 

вносились до переліку застережень для інвесторів стосовно такої країни. 

Особлива увага зверталася на запровадження нових обмежень. У цьому сенсі 

вимоги проведення такої лібералізації навіть перевершували вимоги ст. 8 

Статуту МВФ, який усе ж засвідчував право країни на контроль за операціями з 

капіталом.  

Разом із тим після азійської кризи та, особливо, ГФК, практика застосування 

Кодексу про лібералізацію руху капіталів стала більш лояльною стосовно країн, 

що розвиваються, а необхідність використання обмежень на рух капіталу 

останнім часом почало розглядатися керівництвом ОЕСР досить серйозно. 

Наголошується, що Кодекс здебільшого орієнтований на поступове проведення 

фінансової лібералізації таких країн у мірі їх спроможності, підкреслюючи, що 

Кодекси дозволяють тимчасово призупиняти лібералізаційні заходи для 

регулювання потоків капіталу [268].  

Дійсно, і з самого початку організації ОЕСР стаття 7b Кодексу про 

лібералізацію руху капіталів передбачала можливість скасування 
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лібералізаційних заходів у випадку, якщо їх запровадження в рамках ст. 2а 

призводить до серйозного погіршення платіжного балансу або серйозних 

економічних або фінансових порушень у країні, що є учасником ОЕСР. 

Зазначалося, що скасування лібералізаційних заходів має тимчасовий характер і  

має бути визначено у часі [269]. Але однозначних часових вимог щодо 

можливості запровадження тимчасових обмежень Кодекс не містить [245].  

Хоча у 2008 р. було ухвалено «Керівництво користувача щодо Кодексів 

лібералізації операцій із капіталом та лібералізації поточних невидимих 

операцій», де роз’яснювалося, що у випадку запровадження регуляторних 

обмежень на рух капіталу країни-учасники повинні негайно повідомляти про це 

ОЕСР із обґрунтуванням їх необхідності. Також у ньому зазначено, що термін 

таких обмежень не повинен перевищувати 18 місяців, а ОЕСР має їх погодити, 

а потім здійснювати постійний моніторинг виправданості запровадження 

обмежень, прийнятих країною-учасником. Санкцій за запровадження обмежень 

країнами – учасниками ОЕСР не передбачено, проте не виключена можливості 

здійснення контрзаходів щодо держави-учасниці, що запровадила обмеження у 

порушення положень Кодексу. Попри це, на практиці випадків застосування 

таких контрзаходів не було. 

Потрібно також зазначити, що й ООН наполягає на удосконаленні політики 

залучення іноземних інвестицій на базі не кількісних, а якісних характеристик 

[270]. Для додаткового обґрунтування необхідності запровадження політики 

контрою за рухом капіталів у частині інвестиційної політики держави можна 

використати й сучасну «Рамкову концепцію інвестиційної політики з метою 

стійкого розвитку» ЮНКТАД (Investment Policy Framework for Sustainable 

Development), оновлену у 2015 р. У ній державам пропонується проводити 

національну інвестиційну політику, зважаючи на першочерговість завдань 

забезпечення використання інвестицій у цілях стимулювання стійкого 

економічного зростання шляхом підвищення міжнародної 

конкурентоспроможності, розвитку людського капіталу, технологій, 

інфраструктури тощо [271]. Для досягнення цих цілей потрібно на регулярній 
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основі здійснювати оцінку ефективності регуляторного впливу на потік 

інвестицій та визначених пріоритетів. Таке формулювання обґрунтовує 

необхідність запровадження моніторингу за характером інвестиційних потоків, 

що є необхідним елементом національної політики контролю за рухом ТПК. 

У реаліях поточного стану економіки, а також монетарного та фіскального 

регулювання Україна залишається під тиском фінансово-ліберальної 

парадигми. В умовах активного періоду глобалізації економічних відносин 

домінуючим підходом стосовно ТПК виступала лібералізація щодо їх 

регулювання. Такий підхід базувався на неокласичній теорії економічного 

зростання, що домінувала в докризовому періоді. Спираючись на цей підхід, 

МВФ, Світовий банк, Єврокомісія та інші міжнародні організації наполягали на 

необхідності лібералізації видів національної політики регулювання потоків 

капіталу та руху світових економік до фінансової відкритості. Вважалося, що 

найбільшу користь від фінансової відкритості отримають країни з економіками, 

що розвиваються.  

Попри суттєві зміни у підходах міжнародних інституцій щодо можливостей 

використання малими економіками заходів регулювання ТПК, потрібно 

відзначити, що обережні поступки міжнародних інституцій в напрямі схвалення 

розробки відповідної політики зумовлюють незадовільний стан 

методологічного та нормативно-правового забезпечення. Так, критично 

аналізуючи розроблені МВФ підходи та рекомендації, доводиться звернути 

уваги на наявні в них прогалини, зумовлені саме небажанням відходити від 

попередньої неоліберальної парадигми.  

Перше – це особливості взаємозв’язку ТПК та фінансової стабільності у 

країнах зі слабкими національними валютами та проблемою перманентного 

відпливу капіталу в транзитивних економіках загалом. Особливість економік зі 

слабким національними валютами полягає в тому, що планомірний рух ТПК у 

них більшою мірою впливає на коливання РЕОК національної валюти, 

зміцнюючи її за припливу та послаблюючи за відпливу. У випадках шокових 

переливів зміна курсу національної валюти набуває великої амплітуди і 
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руйнівних масштабів. Такі коливання посилюються спекулятивним ринковим 

впливом і в таких умовах стабілізуючий ефект вільноплаваючого курсу, який 

передбачає теорія, просто не в змозі проявитися.  

З іншого боку, в країні, що зберегла національну валюту, валютний ринок 

виступає вузьким місцем, яке проходять майже всі ТПК у країну і назовні. Тож 

у в країнах із національними грошовими одиницями саме валютне регулювання 

набуває потенціалу виключно дієвих інструментів впливу на характер ТПК у 

країні. Це зумовлює необхідність розбудови дієвої системи валютного 

регулювання, а цільові заходи лібералізації підпорядкувати інтересам 

економічного розвитку. У той же час забезпечення стабільності валютного 

курсу забезпечувати засобами монетарного, валютного регулювання і політики 

фінансово відкритості. 

Водночас неоліберальний консенсус усе ще не здатний повноцінно визнати 

доцільність валютного регулювання. Тому дослідження місця та ролі 

національного валютного регулювання і проблема перманентного відпливу 

капіталу з транзитивних економік залишаються  недостатньо розробленими, а 

це обмежує поле ефективної політики регулювання фінансової відкритості. 

Ще однією прогалиною методології запровадження регулювання ТПК на 

цьому етапі слід визнати недосконалу методику оцінки рівня фінансової 

відкритості країни. Як було показано в інших розділах, наявна методика оцінки 

нормативного регулювання фінансової відкритості досить обмежено 

відображає існуючі в межах юрисдикції обмеження на рух капіталу. Методика 

здебільшого дає можливість лише скласти уявлення про тенденції на основі 

довгострокової динамік, проте не відображає зміни в реальному часі й багато 

обмежень залишає поза увагою. Розбіжність між нормативною оцінкою та 

реальним рухом ТПК у свою чергу ускладнює оцінку адекватності наявної 

системи регулювання ТПК у країні. Фактично вона представляє інтерес для 

оцінки інституційної спроможності держави щодо реалізації видів наявної 

політики у сфері регулювання фінансової відкритості. Високий рівень 

розбіжності між індикацією трендів нормативного регулювання «де-юре» та 
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фінансової відкритості «де-факто» засвідчує, що державне регулювання в країні 

неспроможне опанувати волатильні потоки капіталу. Особливо це стосується 

випадків, коли нормативний рівень відкритості країни свідчить про її 

закритість, а реальні потоки капіталу через юрисдикцію перевищують 

показники офіційно «відкритих» країн. 

Таким чином, негативний вплив ТПК на фінансову стабільність малих 

відкритих економік та брак позитивних наслідків зумовили трансформацію 

підходів міжнародних інституцій у напрямі обґрунтування доцільності 

використання заходів контролю за рухом ТПК та запровадження обмежень на 

приплив короткострокового спекулятивного капіталу. Спираючись на новий 

офіційний підхід МВФ щодо доцільності використання обмежень на рух ТПК 

та апелюючи до наявної практики ЄС, запровадження політики контролю за 

транскордонним рухом капіталів в Україні, не суперечитиме євроінтеграції та 

розширить інструментарій забезпечення фінансової стабільності. 

Прийняті міжнародними інституціями аргументи про негативні прояви 

волатильних потоків капіталу: небажане коливання курсу національної валюти 

та проциклічний перегрів економіки, слід доповнити й іншими аргументами 

про не менш вагомі ризики, що провокують у національних фінансових 

системах транзитивних економік раптові розвороти та зупинки руху ТПК у 

результаті екзогенних шоків. Зокрема слід звернути увагу на особливості 

взаємозв’язку ТПК та фінансової стабільності у країнах зі слабкими 

національними валютами та проблемою перманентного відпливу капіталу в 

транзитивних економіках загалом. Валютний ринок транзитивної економіки, 

що зберегла національну валюту, становить вузьке місце, через яке проходять 

майже всі види транскордонних ТПК.  

Тож у країнах із національними грошовими одиницями саме валютне 

регулювання набуває потенціалу виключно дієвих інструментів впливу на 

характер ТПК у країні. Водночас збереження статус-кво неоліберального 

консенсусу обмежує перспективні напрями модернізації валютного 

регулювання, тому дослідження місця та ролі національного валютного 
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регулювання і проблема перманентного відпливу капіталу з малих відкритих 

економік залишаються на недостатньо розробленому рівні, а це звужує поле 

ефективної політики регулювання фінансової відкритості. 

 

 

Висновки до розділу 3. 

Аналіз світового досвіду загалом підтверджує теоретично обґрунтовані 

тенденції, особливості та наслідки запровадження та регулювання фінансової 

відкритості в країнах, що розвиваються. Асинхронність руху реальних обсягів 

ТПК із заходами фінансової лібералізації та розбіжність динаміки потоків 

іноземних інвестицій та ВВП у регіоні ЦСЄ показують, що приплив іноземних 

інвестицій прямо не залежить від рівня фінансової відкритості, проте 

активізується за позитивної динаміки економічного зростання і скорочується в 

умовах негативних очікувань.  

Фінансова відкритість може мати позитивні ефекти при наявності стабільно 

функціонуючої конкурентоспроможної економіки та ефективного фінансового 

ринку. Рух ТПК сам по собі не містить переваг для економічного зростання, так 

само як і інвестиції за кордон не створюють значні загрози економіці на 

висхідному етапі її розвитку. ТПК чинять проциклічний вплив і лише 

доповнюють характерні економічні процеси в рамках наявного 

інституціонального середовища фінансового сектору. За несприятливої їх 

комбінації закономірно виникає потреба обмеження фінансової відкритості. 

Перебіг процесу запровадження фінансової відкритості у країнах ЦСЄ був 

визначений особливостями приватизації, економічної трансформації, дією 

регіонально чинника, глобальними трендами руху ТПК та перспективами входу 

до об’єднання ЄС. При відносно нижчих рівнях нормативних обмежень, 

порівняно із розвиненими країнами, країни ЦСЄ, в окремі періоди залучали 

вагомі обсяги іноземних інвестицій.  

Активізація припливу іноземного капіталу в економіки ЦСЄ мала прямий 

вплив на формування чинників системної нестабільності через поглиблення 
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залежності від зовнішнього фінансування та кон’юнктури світових ринків. За 

відсутності належного розвитку інституціонального середовища фінансового, а 

також стиснення реального сектору економіки, зростаючі потоки капіталу в 

країнах ЦСЄ значною мірою локалізувались у фінансовому секторі, 

посприявши розгортанню низки фінансових криз.  

Неодмінність негативних проявів раптового припливу великих обсягів 

капіталу, зумовила поширення практики використання обмежень на рух ТПК в 

різних країнах, регулятори яких практикують обмеження фінансової 

відкритості, як за напрямом, обсягом та структурними параметрами та 

національними ознаками. При цьому, практика регулювання не суперечить 

інтересам національних та іноземних інвесторів, навпаки: наявність 

транспарентної економічно обґрунтованої політики регулювання фінансової 

відкритості і дає можливість забезпечити свободу руху капіталу на переважних 

мотивах довгострокового інвестування, а не короткострокових спекуляцій. 

Після кризи 2008 р. практика регулювання ТПК актуалізувалась в умовах 

наростаючих торговельних протистоянь та неопротекціонізму та вийшла на 

новий інституційний рівень. Наразі і розвинені країни, зокрема США та країни 

ЄС практикують адміністративні обмеження типу «стін» у різних наукомістких 

та високотехнологічних галузях по відношенню до певних суб’єктів, маючи на 

меті збереження конкурентних переваг і мотивуючи це потребами національної 

безпеки. Такі обмеження рятують від втрати стратегічних переваг, зберігаючи 

імідж «фінансово відкритих» країн, оскільки прямо не фігурують як обмеження 

на операції з капіталом. 

Відзначено зміну підходів та поширення рекомендацій щодо здійснення 

контролю над ТПК і на рівні міжнародних інституцій (МВФ, СБ, ЮНКТАД). 

Неоднозначний вплив ТПК на фінансову стабільність малих відкритих 

економік та брак позитивних наслідків зумовили трансформацію підходів в 

напрямі обґрунтування доцільності використання заходів контролю за рухом 

ТПК та запровадження обмежень на приплив короткострокового 

спекулятивного капіталу. Водночас більшість рекомендацій МФО для країн, що 
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розвиваються зводиться до встановлення адаптивних обмежень типу «ворота» 

при наочному прояві чинників системного ризику.  

Всупереч поширеній парадигмі неефективності та збитковості обмежень на 

рух ТПК, актуальна практика економік, що розвиваються також показує, що 

максимізація продуктивних ефектів фінансової відкритості та мінімізація 

пов’язаних з нею ризиків можливі при комплексному застосуванні 

регуляторних заходів.  

Можливість регулювання фінансової відкритості монетарними, фіскальними, 

адміністративними заходами, а також заходами валютного регулювання, 

макропруденційної, комунікаційної, інвестиційної політик підтверджує 

проаналізований досвід країн Латинської Америки, Азії та ЄС. 

Дані країни використовували регуляторні заходи щодо припливу та відпливу 

ТПК з метою збереження автономії грошово-кредитної політики, досягнення 

макроекономічної рівноваги. При цьому тактичними цілями виступали 

зниження інфляції та стабілізація обмінного курсу. Об’єктом регулювання 

виступали строкові параметри ТПК: обмеження короткострокових та 

стимулювання довгострокових потоків. Згодом з’явилася потреба обмежити й 

загальні обсяги припливу капіталу, оскільки слабкий розвиток фінансових 

ринків не дозволяв безпечно їх абсорбувати в реальному секторі економіки. 

Спираючись на новий офіційний підхід МВФ щодо доцільності використання 

обмежень на рух ТПК, апелюючи до зарубіжного досвіду та наявної практики 

ЄС, запровадження політики регулювання фінансової відкритості в Україні, не 

суперечитиме вимогам міжнародних інституцій та процесу євроінтеграції і 

розширить інструментарій забезпечення фінансової стабільності. 

Адекватне реагування на виклики раптових припливів/відпливів ТПК 

потребує комплексного впровадження інструментів контролю, а також заходів 

адміністративного, ринкового та програмного характеру та їх проактивного 

використання на етапах стимулювання економічного розвитку для усунення 

структурних дисбалансів в рамках політик різних регуляторів. 
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При цьому адміністративні обмеження слід розглядати як необхідний та 

найбільш дієвий оперативний інструмент. Натомість широке використання 

ринкових заходів, з орієнтацією на інструменти моніторингу та контролю за 

рухом ТПК доцільно запровадити на перманентній основі у якості елементу 

національної політики економічного розвитку. Забезпечення ефективності 

державного регулювання фінансової відкритості потребує реалізації 

програмних заходів, орієнтованих на розвиток відповідних інституційних 

відносин (конкуренції, інституційної спроможності регуляторів, захисту прав 

інвесторів, довіри, інформаційного забезпечення) та реалізації державних 

програм економічного розвитку.  
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РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ 
ВІДКРИТОСТІ УКРАЇНИ 

 

Рух України до фінансової відкритості супроводжувався подібними до інших 

країн ЦСЄ регіону процесами. Позитивний вплив ТПК у відповідь на спроби 

фінансової лібералізації виявився обмеженим, проте повною мірою проявились 

негативні закономірності їх алокації в умовах відсутності політики контролю, 

недорозвиненого в інституціональному сенсі фінансового сектора та 

деіндустріалізації економіки. 

На відміну від інших транзитивних економік, Україна більшою мірою 

зберегла чисельні обмеження у сфері валютного регулювання та операцій з 

іноземним капіталом. Низка спроб проведення заходів фінансової лібералізації,  

переходу до вільного курсоутворення, приваблення іноземних інвестицій без 

належної регуляторної політики в суміжних сферах, неналежного розвитку 

інституційного середовища фінансового сектору зумовлювали чергування 

етапів фінансової лібералізації ще більш жорсткими прямими та непрямими 

обмеженнями на валютні операції та операції з іноземним капіталом. 

З точки зору перевірки проведених теоретичних узагальнень та 

запропонованих методик, в рамках роботи науковий інтерес представляє аналіз 

процесу формування характеристика параметрів фінансової відкритості в 

Україні, оцінка макропруденційних індикаторів впливу потоків капіталу на 

характер розвитку її фінансового сектору та формування чинників системного 

ризику фінансової нестабільності. 

 

4.1.  Динаміка фінансової відкритості та вплив на розвиток економіки 

 

Протягом першої половини 1990-х рр. ТПК в Україну, на відміну від інших 

трансформаційних країн, просувалися доволі обережно. Незважаючи на загалом 

синхронні з сусідніми країнами процеси фінансової лібералізації у процесі 

трансформації економіки, лібералізацію зовнішньої торговельної діяльності та 
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валютних операцій, наявність великої кількості нормативно-правових актів та 

постанов, що регулювали відповідну діяльність, зумовили рівень фінансової 

відкритості України, нижчий за середній рівень фінансової відкритості країн 

ЦСЄ ( рис: 4.1). 

 

Рис. 4.1. Динаміка показника оцінки нормативного регулювання 
фінансової відкритості (показник Chinn-Ito) країн ЦСЄ (що входять до ЄС) 

та України 

Джерело: [110].  

Оцінка рівня нормативних обмежень за показником «де-юре» в Україні 

тривалий час залишалася доволі сталою. Добре помітні спроби відновити рух 

до фінансової відкритості після подолання наслідків зовнішнього шоку 1998 р. 

та запровадження нових обмежень (у т.ч. заборони валютного кредитування) 

після розгортання світової фінансової кризи 2008 р. Цікаво відзначити, що 

доступні звіти щодо індексів фінансової відкритості Chinn-Ito, поки що не 

відображають останні ініціативи НБУ стосовно лібералізації валютного 

регулювання [218, c. 37-40]. Не помітно на графіку нормативного регулювання 

відкритості і зняття обмежень на кредитування в іноземних валютах, яке було 

запроваджено постановою Правління НБУ від 12.02.2003 р. № 55 і суттєво 

активізувало рух іноземного капіталу в Україну доступними шляхами через 

ринок міжбанківських позик. Це також потрібно відзначити як наочний прояв 

вагомого недоліку методики оцінки фінансової відкритості країни на підставі 

змін нормативного регулювання. 
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Проте, попри помітно нижчий рівень фінансової відкритості, рух ТПК не 

обминув і Україну. На перший погляд практика України підтверджує тезу про 

недієвість обмежень на рух ТПК. Проте, причину слід шукати не в 

неефективності таких обмежень, а в інституційній слабкості державних 

регуляторів, що лише зайвий раз підтверджує, що мала, відкрита для торгівлі 

економіка, без спеціалізованої політики має недостатні можливості для опору 

непродуктивним ефектам впливу іноземного капіталу [272, c. 150]. В таких 

умовах, попри невисокий рівень нормативної фінансової відкритості, реальна 

фінансова відкритість України в окремі періоди перевищувала середній рівень 

окремих країн ЦСЄ, забезпечених надійною фінансової підтримкою ЄС. На 

рисунку представлено порівняння фінансової відкритості за потоками ПІІ, ПІ та 

міжбанківських кредитів України та країн ЦСЄ ( рис: 4.2).  

 

Рис. 4.2. Динаміка фінансової відкритості країн ЦСЄ та України 
Джерело: [146; 148]. 

 

Графік на рис. 4.2 підтверджує, що попри те, що протягом 1994-2019 рр. 

рівень нормативних обмежень на ТПК в Україні був у 4-5 разів вищим, ніж у 

ЦСЄ, фактичні обсяги руху ТПК, тобто фінансова відкритість України 
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поступалася цим країнам значно менше. А у сприятливий період економічного 

зростання 2003-2008 рр. навіть співпадала із середнім значенням країн ЦСЄ, що 

ввійшли до ЄС і отримували його фінансову допомогу. 

Помітна також синхронність коливань ТПК в Україні та ЦСЄ, яка 

підтверджує гіпотезу, що визначальним чинником їх руху виступає не стільки 

рівень нормативних обмежень, скільки макроекономічна динаміка окремої 

країни та загальносвітові тренди. Зокрема при наявності стійкого економічного 

зростання та прибуткових галузей приплив значних обсягів ТПК в країну може 

відбуватись і попри численні обмеження у сфері валютного регулювання. Саме 

за таких обставин відбувались сплески припливу іноземного капіталу в Україну 

в 2004-2008 рр. та 2010-2012 рр. 

Зазначене свідчить скоріше не про недоречність валютних обмежень як 

таких, а про їхню низьку якість та недостатню інституційну спроможність 

національних регуляторів у забезпеченні неухильності дотримання 

законодавчих норм та правил здійснення валютних операцій. Як наслідок, при 

здійсненні транскордонних операцій, ці правила та норми досить часто 

обходяться. На етапі активізації економічного зростання та дохідності 

фінансових інструментів темп зростання фінансової відкритості у виразі 

реальних потоків капіталу активізувався, незважаючи на сталі обмеження. Втім 

і рух іноземних інвестицій як в Україну, так і з неї, наявними обмеженнями 

особливо не стримувався. 

Так, притік ПІІ в Україну почав зростати у 2005 р., після активізації 

розвитку економіки, зміцнення фінансового сектора та підвищення рівня довіри 

на її ринках. Темпи приросту ПІІ та ПІ в Україні в період 2004–2007 рр. у 2–4 

рази випереджали темпи зростання ВВП. Відставали від їх припливу і темпи 

розвитку основних галузей реального сектора. А от рух капіталу з України 

переважно відбувався у вигляді ПІ ( табл. 4.1).  
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Таблиця 4.1.  

Динаміка міжнародної інвестиційної позиції України (пасиви), млрд. дол. 
США 

Роки ПІІ в Україну ПІ в Україну Кредити банків 

2002 5,9 3,3 0,6 

2003 7,6 4,0 1,1 

2004 9,6 6,4 1,4 

2005 17,3 9,0 3,1 

2006 23,1 12,9 8,9 

2007 38,1 18,7 20,5 

2008 47,0 17,1 27,0 

2009 52,0 15,6 20,6 

2010 58,0 20,0 19,4 

2011 66,3 21,8 16,8 

2012 75,0 26,7 14,1 

2013 78,9 35,9 13,3 

2014 50,2 32,0 12,0 

2015 43,4 28,8 7,7 

2016 42,6 28,8 5,2 

2017 43,9 30,6 2,3 

2018 45,1 32,7 1,7 
Джерело: [273]. 

До цього періоду (до 2004 р.) було завершено основний етап приватизації. 

Накопичення в його ході початкового вітчизняного капіталу посилило 

тенденцію до його вивозу. Відтак негативним сальдо характеризувався в цей 

період і баланс портфельних інвестицій. Разом із тим, до 2004 р. банківська 

система України накопичила достатній запас міцності, втричі знизила рівень 

проблемних кредитів.  

У таких умовах після прискорення економічного зростання, яке 

спостерігалось тривалий період 2000-2003 рр., відбулася помітна зміна тренду: 

ПІІ в Україну почали зростати значними темпами. Спочатку реципієнтами ПІІ 

ставали підприємства реального сектору, проте, з 2004 рр. швидкі темпи 

розвитку банківського ринку, зростаючий попит на кредити [274] зумовили 

локалізацію помітної частини іноземних інвестицій і у фінансовому секторі 

України. У повній відповідності із неокласичною теорією цьому сприяли і 

значно вищі за світові відсоткові ставки на вітчизняному фінансовому ринку.  
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Незважаючи на відновлення економічного зростання України у 2000 р., 

позитивних зрушень в інвестиційній сфері в цей період не відбулося. Причому 

слід відзначити, що до кризи 1998 р. іноземні інвестори користувалися 

перевагами пільгового курсу та режиму оподаткування. Загалом за період з 

1992 р. до 2000 р. включно в Україну було залучено лише 3,9 млрд дол. США 

іноземних інвестицій, що можна порівняти з обсягом іноземних інвестицій, які 

Польща залучала в цей період в середньому на рік. Проте помітної ролі у 

стимулюванні інвестиційної активності в Україні вони не відіграли. Іноземні 

інвестиції залучались переважно у процесі приватизації державної власності, 

через що відбувалось заміщення вітчизняного капіталу іноземним. У 

подальшому основними споживачами іноземних інвестицій ставали 

підприємства металургії, харчової промисловості та торгівлі [275, с. 170]. 

Це явище було характерним для більшості постсоціалістичних країн. Як 

було показано, у багатьох країнах ЦСЄ (Угорщині, Чехії, Естонії та ін.) пік 

припливу іноземних інвестицій спостерігався саме в ході приватизації. Після її 

завершення відбулося уповільнення припливу іноземних інвестицій, оскільки ці 

країни вичерпали привабливі для іноземних інвесторів активи. Отже, іноземних 

інвесторів приваблювали в цих країнах головним чином активи, створені 

раніше. Вкладати ж гроші у створення нового капіталу, навіть у найбільш 

перспективних країнах ЦСЄ, вони не поспішали.  

У спробі дати відповідь на найбільш важливе питання: яку роль відіграла 

фінансова відкритість України та обсяги ТПК в її економічному зростанні 

протягом періодів, що характеризувались мінливим впливом світових трендів 

руху ТПК, потрібно порівняти динаміку рівня реальної фінансової відкритості з 

основними макроекономічними параметрами приросту ВВП, сальдо платіжного 

балансу, валового нагромадження основного капіталу та оцінити потоки 

іноземних інвестицій за напрямами надходження.  

Порівняння динаміки надходження різних видів потоків іноземного 

капіталу в економіку України та приросту ВВП підтверджує обґрунтовані у 

попередніх розділах припущення ( рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Приплив іноземного капіталу (% ВВП) та приріст ВВП в 
Україні, % 

Джерело: [146; 148] 

 

Так, найбільш продуктивний період економічного зростання 2000–2004 рр. 

характеризувався помірним рухом ТПК у межах України. Лише тривалий, 

протягом 2-3-х років період впевненого економічного зростання помітними 

темпами у 5-10% привернув увагу іноземних інвесторів. Після цього потоки 

прямих та портфельних інвестицій, а також транскордонні міжбанківські 

кредити  почали приростати на 5% ВВП і більше щорічно. Хоча радикальний 

захід фінансової лібералізації – дозвіл на кредитування в іноземній валюті 

відбувся ще у 2003 р., стрімке зростання фактичної ФВ України, почалось з 

помітним лагом – у 2005 р. і втілилось у збільшенні ресурсів фінансового 

сектора, якими було простимульовано споживання. Тоді як зростаючі обсяги 

іноземного капіталу досить обмежено позначились на стимулюванні 

фундаментальних факторів виробництва, зокрема на темпах валового 

нагромадження основного капіталу ( рис. 4.4).  
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Рис. 4.4. Динаміка обсягів ПІІ, валових заощаджень та валового 
нагромадження основного капіталу в Україні у 1994–2018 рр., млрд. дол. 

США 
Джерело: [146; 148]. 

 

Добре видно, що зміна залишків обсягів заощаджень, нагромадження 

основного капіталу та ПІІ в Україні має синхронні тенденції. Попри це, 

динаміка ВНК змінювалась непропорційно по відношенню до обсягів ПІІ, 

оскільки більша частина іноземного капіталу спрямовувалась на поточне 

споживання, значною мірою підтримуючи імпорт. Якщо у 2007 р. обсяги ПІІ та 

міжбанківських кредитів в Україні зросли порівняно із 2001 р. більше, ніж у 18 

разів, то ВНК – менше ніж у 5 разів, а норма ВНК за цей же період збільшилась 

лише на 36%. Тобто замість формування продуктивного капіталу, приплив 

іноземного капіталу, переважно у вигляді зовнішніх запозичень на суму 517 

млрд грн, у період до 2008 р. був використаний на поточне споживання [163, c. 

285]. Звичайно це мало доволі обмежений вплив на зростання загальної 

факторної продуктивності економіки. 

Переважна більшість інвестицій в цей період надходила до підприємств 

торгівлі, фінансової сфери, металургійного виробництва, будівництва та 

операцій з нерухомістю, харчової промисловості. Порівняння динаміки часток 
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цих галузей з більш технологічною галуззю машинобудування наведене у 

таблиці. (див табл.4.2). 

Таблиця 4.2. 

Розподіл структури ПІІ в Україні за основними галузями, % 

Галузі 2003 2007 2010 2013 2019 

Добувна промисловість та розроблення 
кар’єрів 

3,5 3,6 2,7 8,7 5,8 

Металургія та виробництво металевих 
виробів 

5,4 19,6 13,3 10,0 5,2 

Фінансова діяльність 7,8 23,1 33,7 25,3 12,9 

Торгівля, ремонт, автомобілів, 
побутових виробів 

17,2 10,4 10,7 11,7 16,2 

Будівництво та операції з нерухомим 
майном 

7,5 14,5 15,8 10,2 15,7 

Виробництво харчової продукції 15,8 5,3 4,2 5,9 8,3 

Частка зазначених галузей у 
загальному обсязі інвестицій 

57,4 76,5 80,4 71,8 64,1 

Машинобудування 8,6 4,5 2,9 1,8 3,0 

Джерело: [276] 

 

Таким чином, на галузі, що не відносяться до високотехнологічних, 

припадало близько 60-80% іноземних інвестицій. Частка кожної іншої галузі не 

перевищувала 2-4%. Після 2015р. певний перерозподіл іноземних інвестицій 

відбувся на користь статей «професійна, наукова та технічна діяльність» (6,5%) 

«добувна промисловість» (5,8%), а також «інформація та телекомунікація» 

(6,4%), які раніше не займали помітної частки.  

На думку Гаркавенко В. та Єршової Г. вкладені у промисловість України 

ПІІ не відіграли помітної ролі у модернізації та інноваційному розвитку 

виробничої сфери [277, c. 52]. Підтвердженням обмеженої ролі іноземних 

інвестицій у фінансуванні розбудови економіки України слугує аналіз динаміки 

частки іноземних коштів у джерелах фінансування капітальних інвестицій (рис. 

4.5). 
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Рис. 4.5. Динаміка структури джерел капітальних інвестицій в Україні 
Джерело: [276]. 

 

Як можна побачити, частка іноземного капіталу в капітальних інвестиціях 

у період 2005–2008 рр. мала певну тенденцію до збільшення. У цей період до 

структури ТПК в Україну входили інвестиції, що фінансували створення 

основних засобів. Хоча переважно це були кошти для фінансування створення 

філіалів іноземних виробництв, такі проєкти певним чином підвищували 

промисловий потенціал економіки. Разом із тим ці виробництва переважно 

були орієнтовані на сферу споживання, а не на створення засобів виробництва і 

тому, скорочення споживання, викликане наступними кризовими подіями, 

зумовило тривалу економічну стагнацію. 

Разом із тим, цікаво відзначити, що економетричний аналіз без урахування 

цих додаткових обставин дає можливість стверджувати вагомий позитивний 

вплив фінансової відкритості на економічне зростання України. Якщо прийняти 

до уваги, що показник ВНОК має позитивний зв'язок із темпами економічного 

зростання [278, С. 40], то і підвищення фінансової відкритості має позитивно 
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впливати на економічний розвиток. На перший погляд це виглядає вірним. 

Модель кореляційної регресії, побудована за період 1994–2018 рр. за даними 

обсягів ТПК та валового нагромадження основного капіталу (ВНОК) в Україні 

показує прямий зв'язок між ТПК та ВНОК з коефіцієнтом 0,78 (Додаток Ж). 

Проблема полягає в тому, що рух ТПК в умовах нерегульованої фінансової 

відкритості не змінює тенденцій розвитку національних ринків, а лише 

поглиблює їх. Тому на етапі економічного піднесення фінансова відкритість 

дійсно посилювала тенденцію до нагромадження ВНОК і, таким чином, 

економічне зростання, але у найменш продуктивних напрямах інвестування. 

Такий висновок слугує додатковим аргументом на користь запровадження 

політики контролю ТПК та регулювання рівня фінансової відкритості 

національної економіки. 

 

Рис. 4.6. Порівняння динаміки валових заощаджень в країнах ЦСЄ та 
Україні у 1994–2018 рр., % ВВП 

Джерело: [146; 148] 

Динаміка фінансової відкритості України позначає період раптового 

припливу іноземного капіталу як зміну етапів її економічного розвитку. 

Радикальне зростання фінансової відкритості у 2005 р. можна відзначити як 

«рубікон» після якого економіка України так і не повернулась у русло 
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ендогенного зростання. Характерним в цьому плані є не тільки падіння темпів 

економічного зростання, але й скорочення обсягів внутрішніх заощаджень в 

економіці (рис. 4.6). 

Третьою вагомою ознакою, що відзначає зміну характеру економічного 

розвитку України у 2005 р. виступає перехід до від’ємного сальдо поточного 

рахунку платіжного балансу (рис. 4.7).  

 

Рис. 4.7. Сальдо поточного рахунку платіжного балансу України та 
приплив ПІІ, % ВВП 

Джерело: [279]. 

 

Як було зазначено, та частка іноземних інвестицій, що спрямовувалась у 

сектор НФК, також мала обмежений вплив на розвиток національної економіки. 

Такі інвестиції значною мірою забезпечували фінансово-кредитну підтримку 

імпортерів та місцевих ріелтерів продукції іноземних виробників. [280, С. 296] 

Таким чином приплив капіталу в міжкризовий період значною мірою 

фінансував дефіцит поточного рахунку платіжного балансу, який загострився 

після початку кредитної експансії на вітчизняному фінансовому ринку. 

Після двох потужних криз відносні обсяги прямих іноземних інвестицій в 

Україні скоротились до найнижчого по регіону рівня. У 2016 р. обсяг ПІІ 

України за методологією МВФ становив 27,5 млрд дол. США. Це приблизно 
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650 дол. США на одну особу. Для порівняння: у Молдові – 740 дол. США, 

Білорусі – 1960, Грузії – 4430, Польщі – 4930, Естонії – 14760 дол. США [214]. 

У період 2013–2016 рр. обсяг ПІІ знизився майже на 60%, з 67,3 млрд дол. 

США до 27,5 млрд дол. США. Значною мірою це було зумовлено зменшенням 

вартості наявних інвестицій у доларовому еквіваленті через девальвацію. 

Близько половини суми зменшення обсягу ПІІ відображає знецінення гривні. 

Інша половина пояснюється збитками компаній, особливо у фінансовому 

секторі, де велика частина капіталу була списана на покриття збитків. З 2016 р. 

чистий приплив ПІІ був додатним, але обмеженим. 

 

 

4.2. Інституційна слабкість державного регулювання в рамках 

лібералізаційної парадигми 

 

Потрібно зазначити, що завдання регулювання рівня фінансової 

відкритості економіки на інституційному рівні в Україні ніколи не ставилось. 

Понад те і регулювання транскордонних потоків капіталу не знайшло 

помітного поширення. Досвід запровадження заходів регулювання потоків 

капіталу для України переважно пов'язаний із спробами запобігти його втечі 

засобами валютного регулювання. Незважаючи на руйнівні наслідки 

неконтрольованого припливу ТПК, спроби його обмежити в Україні мали 

поодинокий характер. Основною сферою регулювання транскордонних потоків 

виступав механізм валютного регулювання та несистемні заходи інвестиційної 

політики. Регуляторну практику України по відношенню до потоків капіталу 

можна умовно поділити на декілька періодів пов’язаних з особливостями 

економічного розвитку:  

 період економічної стабілізації та переходу на ринкові засади 

господарювання, до 1999 рр.; 

 період економічного піднесення (або втрачене десятиліття) 1999-2007 рр.; 

 міжкризовий період 2008-2013 рр.; 
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 період кризи 2014-2015 рр. та наступних структурних реформ з 

переходом до інфляційного таргетування; 

Період до 1999 р. відзначився формуванням основного пласту 

нормативно-правового забезпечення залучення іноземних інвестицій та 

діяльності іноземних підприємств в Україні. Достатньо сказати, що у цей 

період були прийняті: Закони «Про захист іноземних інвестицій на Україні» від 

10.09.1991 р., «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р., Декрет КМУ 

«Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, 

створених за участю державних підприємств» від 31.12.1992 р., Указ 

Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» від 

19.02.1994 р. 

Попри те, що наразі нормативно-правова база регулювання діяльності 

іноземних інвесторів в Україні нараховує понад 100 актів, як і вимоги до 

операцій з валютою, саме у цей період було закладено основні положення щодо 

загальних засад здійснення інвестиційної діяльності, її особливостей, принципів 

та форм, гарантій захисту інвестицій з боку держави, різновидів інвестиційних 

копаній та особливостей режиму іноземного інвестування. 

Крім цього було прийнято цілу низку актів, що закладали основи для 

діяльності концесій, вільних економічних зон. У загальному вигляді заходи 

цього періоду були спрямовані на спрощення діяльності іноземних інвесторів. 

Для цього було прийнято закон «Про режим іноземного інвестування [281], 

Указ Президента «Про деякі питання іноземного інвестування» [282], які 

розширювали можливості фінансової діяльності в країні іноземних компаній. 

Порівняно з радянським періодом значною лібералізацією 

характеризувався і прийнятий КМУ Декрет «Про систему валютного 

регулювання і валютного контролю» [283]. Так, відповідно до нього надався 

широкий дозвіл на операції з іноземною валютою, а курс національної валюти 

повинен був визначатись за результатами торгів на українській валютній біржі 

(УМВБ), що мало забезпечити перехід до режиму вільного плавання [284]. 
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Такий підхід не забезпечив стабільності курсу національної грошової одиниці і 

вже у серпні 1993 р. НБУ був вимушений запровадити фіксований режим. 

Таким чином, регулювання потоків капіталу у період до 1999 р. 

визначалось прагненням залучити іноземні інвестиції на потреби приватизації, 

стабілізації валютного курсу. Переважання прагнення до залучення іноземного 

капіталу на приватизацію та економічний розвиток, а також посилена потреба 

виводу національного капіталу, набутого в процесі приватизації переважило 

потреби обмеження втечі капіталу і зумовило підхід «відкритого вікна» до 

регулювання ТПК в Україні у цей період. Її головним наслідком стало не 

стільки приваблення іноземних інвестицій, скільки втеча національного 

капіталу за кордон. 

Характерними проявами такого регулювання стало впровадження 

анонімних номерних банківських рахунків, чисельних податкових пільг для 

приваблення іноземних інвесторів. Щоправда, замість вільного припливу 

іноземних інвестицій така лібералізація призвела до внесення України у 

«чорний список» FATF через підозру у відмиванні незаконного капіталу, а 

також зменшення бази оподаткування [285, c. 45]. 

Вагомим випробуванням для політики «відкритого вікна» стали виклики 

Азійської кризи, які хоча й прямо не зачепили Україну, оскільки приплив 

іноземного капіталу в її юрисдикцію на той час був обмеженим, як і пропозиція 

державних цінних паперів для нерезидентів. Все ж тиск на національну валюту 

був помітний. В цих умовах регулятор вдався до традиційної моделі поведінки, 

яка згодом повторювалась при кожній наступній кризі. 

Щоб не порушувати набутого рівня фінансової відкритості, НБУ 

постарався втамувати девальваційний тиск, задовольнивши попит на іноземну 

валюту. Після того як було вичерпано його невеликі валютні резерви, було 

запроваджено низку адміністративних обмежень на операції з валютою: 

повернуто обов’язковий продаж 75% валютних надходжень експортерами 

(через декілька днів була зменшена до 50%); тимчасово заборонено операції на 

міжбанківському валютному ринку; курсову маржу готівкових операцій 
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обмежено 5% офіційного валютного курсу; обмежено кредитування в іноземній 

валюті; посилено контролюючі заходи з виявлення незаконних операцій з 

валютою [286, c. 105]. 

Більшість перерахованих заходів була впроваджена у період вересня-

жовтня 1998 р., коли відбулась найбільша девальвація – з 2,2 до 3,4 грн за дол 

США. Несвоєчасність та обережність у впровадженні цих заходів та помітна 

девальвація не дають можливості оцінити їх дієвість. Проте, девальваційний 

процес розгортався з весни 1998 р. і, ймовірно, якби коло регуляторних заходів 

мало комплексний характер та відповідне інституційне забезпечення, воно було 

вжито раніше і тоді, можливо, падіння гривні вдалось би стримати. 

Варто відзначити створення у цей же період державної «Комісії з питань з 

питань повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за 

її межами». Її завданням стало узагальнення матеріалів  місцевих  органів  

виконавчої  влади щодо виявлення порушень,  вивчення шляхів і механізмів 

незаконного вивезення валютних цінностей за кордон та розроблення 

рекомендацій щодо його попередження. Проте, діяльність цього органу не 

встигло набути помітних масштабів або ефектів. Через два роки після 

затвердження положення про діяльність такої комісії, вона була ліквідована.10  

Під впливом супутніх макроекономічних умов, що створив тривалий 

висхідний етап економічного циклу втілюючи процеси глобалізації та 

фінансової лібералізації, під впливом висновків внутрішніх та зовнішніх 

економічних експертів та регуляторів, у період 1999-2007 рр. стосовно 

регулювання потоків капіталу в Україні оформилась і запанувала, поширена й в 

інших країнах, що розвивались, ліберальна думка. У загальному вигляді її було 

сформульовано наступним чином: лібералізація рахунку операцій з капіталом 

має відбуватись поступово з пріоритетом мінімізації обмежень на приплив 

довгострокових фінансових ресурсів та ПІІ. Коригуюче регулювання може 

мати лише тимчасові межі, а нівелювання ризиків вільного руху капіталу 

                                         
10 Створена Указом Президента від 11.10.1995 р. Положення затверджене 18.12.1998 р. Ліквідована 
Постановою КМУ від 21.08.2000 р. 
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повинно забезпечуватись заходами підвищення стійкості фінансового сектору 

[287, c. 9].  

На цей же період припало вдосконалення системи банківського нагляду в 

Україні. Активний розвиток банківського ринку, поширення та ускладнення 

його інструментарію потребували якісного перегляду існуючих регуляторних 

вимог та адаптації їх до актуальних викликів поширення присутності іноземних 

установ, волатильності потоків капіталу та валютних курсів. У період 2000-

2008  рр. було прийнято низку важливих нормативно-правових актів, що 

забезпечили поглиблення процесу лібералізації. 

Основні напрями регулювання, в цей період знову були пов’язані з 

бажанням обмежити волатильність валютного курсу. Для цього певний час 

використовувались традиційні для нас інструменти: норматив обов’язкового 

продажу валютної виручки експортерів, заборона зовнішніх кредитних 

операцій та репатріації дивідендів нерезидентами. В той же час у лютому 2000 

р. КМУ і НБУ проголосили встановлення плаваючого курсу гривні [288]. 

Подіями, що мали в майбутньому найбільше значення стала відміна 

заборони на кредитування в іноземній валюті у 2003 р. [289]. Саме вона дала 

дозвіл банкам для масових запозичень на міжнародних ринках, зумовила 

формування цінових дисбалансів на ринку нерухомості і трансмісію екзогенних 

шоків на внутрішній банківський ринок. Слід також відзначити спрощення 

доступу іноземних інвесторів до придбання ОВДП у 2004 р., що призвело до 

активізації потоків портфельних інвестицій. 

Крім цих двох значних подій, у квітні 2005 р. була скасована вимога щодо 

обов’язкового продажу валюти експортерами; з вересня 2005 р. дозволено 

банкам проводити форвардні операції з іноземною валютою, затверджено 

індикативні параметри валютних інтервенцій НБУ, спрощено і розширено 

часові рамки операцій на міжбанківському валютному ринку (дозвіл на 

купівлю-продаж валюти протягом одного дня), вимоги до ідентифікації 

клієнтів, до граничної суми фізичного переміщення валюти. Для підтримки 

національних виробників на іноземних ринках було дано дозвіл на 
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кредитування нерезидентів в іноземній валюті. На противагу зарубіжній 

практиці, в країні не було спроб запровадити спеціальні рахунки, податки або 

адміністративні вимоги щодо операцій з іноземним капіталом [290, c. 31]. 

Вже наприкінці 2006 р. банківська система України була повністю 

відкрита для входження банків, як частково, так і на 100% з іноземним 

капіталом. Для цього на виконання умов вступу до СОТ було прийнято 

відповідний Закон, що визначав порядок відкриття філій та представництв 

іноземних банків в Україні [291]. До цього іноземні банки могли діяти в Україні 

лише у вигляді філій або участю в капіталі вітчизняного банку [292, c. 163]. 

В той же час були помітні спроби впровадження обмежень на рух 

короткострокових та спекулятивних потоків капіталу. Їх причиною стали 

вагомі обсяги втечі національного капіталу та негативні очікування, щодо 

можливої неочікуваної зміни курсу національної валюти в умовах зростаючого 

росту цін на сировинні товари. З огляду на загрозу втрати вартості іноземних 

активів внаслідок ревальваційних процесів, НБУ, в першу чергу, зосередив 

увагу на регулюванні пропозиції іноземної валюти на ринку. Для цього він 

запровадив ліміти та моніторинг розмірів відкритих валютних позицій 

комерційних банків [293]. Проте, такі заходи не мали прямої мети регулювати 

рух ТПК в країні, а були орієнтовані на обмеження валютних ризиків банків 

[294, c. 35]. 

До запроваджених або діючих в цей період обмежень на рух капіталу (як 

правило у сфері валютного регулювання) можна виділити: 

- Порядок здійснення іноземних інвестицій шляхом набуття у власність 

нерезидентами ОВДП [295] з контролем НБУ граничних обсягів; 

- Ліміти на валютну позицію, встановлені НБУ [296] (довга – 15%, 

коротка – 10%, за операціями форвард – 10%); 

- Норма резервування 20% для банків за короткостроковими (до 180 днів) 

позиками в іноземній валюті [297]; 

- Заборона вкладів нерезидентів у національній валюті; 
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Не дивлячись на приплив значних обсягів спекулятивного капіталу у цей 

період, після 2005 р. спроби обмежити рух короткострокових ТПК лишались 

епізодичними на тлі посилення інтеграційних процесів. Як зазвичай, супутнім 

чинником переважної лібералізації в цей період виступала активізація 

інтеграційної політики. Зокрема приєднання до СОТ, в рамках якого Україна 

взяла на себе зобов’язання щодо лібералізації національного режиму у т.ч. у 

сфері фінансових послуг [298, c. 6]. Щоправда, слід визнати, що після 2008 р. ці 

зобов’язання вже не можна було виконати. Тому у плані заходів адаптації до 

вимог СОТ, прийнятому Урядом наприкінці жовтня 2008 р. положення щодо 

виконання прийнятих на себе зобов’язань скасування норм валютного 

регулювання були відсутні [299]. 

Обмежене розуміння характеру руху ТПК в цей період відображає 

специфіка монетарного регулювання. У спробі втамувати тиск іноземного 

капіталу не ревальвацію національної грошової одиниці НБУ у 2004-2005 рр. 

підвищив відсоткову ставку з 7,5% до 9,5%, норму резервування за депозитами 

з 8% до 9%, залишків на коррахунках до 100%, активізував стерилізаційні 

операції з використанням РЕПО та депозитних сертифікатів. Ці дії викликали 

протилежні очікуваним наслідки, а саме через зростання маржі іноземного 

капіталу посилився його приплив.  

Спробу втілити прагматичні інтереси використання іноземного капіталу в 

цей період було зроблено у вигляді створення «Державного агентства України з 

інвестицій та інновацій» [300], єдиним завданням якого стала участь у  

формуванні  та  забезпеченні  реалізації  державної інвестиційної та 

інноваційної політики і відповідна координація роботи центральних  органів  

виконавчої  влади. Фрагментарна увага до даної інституції не відповідала 

складності та актуальності економічних завдань, які вона була повинна 

вирішувати і, за таких обставин, помітного ефекту вона не досягла. 

Більший ефект мала лібералізація операцій нерезидентів з ОВДП у 2005 р. 

Привабливість цього інструменту призвела до того, що у перший рік ініціативи, 

він помітним чином замістив навіть ПІІ. При тому, що ПІІ у першій половині 
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2005 р. впали на 31,6%, на 55,1%, до 1,5 млрд дол США, зросли обсяги ПІ. 

Значну їх частку склали саме ОВДП. Попит на корпоративні облігації 

втілювали єврооблігації «Київстар» – 175 млн дол США, Укрсиббанк – 150 млн 

дол США, Укрсоцбанк – 100 млн дол США тощо [290, c. 32].  

Посилений попит на ОВДП так само мав свій прояв на валютному ринку, 

провокуючи небажану ревальвацію гривні. В зв’язку із цим, Мінфін і звернувся 

до НБУ щодо необхідності встановити контроль за дотриманням граничного 

обсягу ОВДП у власності нерезидентів, що було здійснено у червні 2005 р. Цей 

захід можна визнати однією з поодиноких спроб у сфері контролю за рухом 

ТПК, щоправда не в рамках системного підходу до обмеження негативного 

впливу на структуру економічних процесів, а як інструмент валютно-курсової 

політики.  

Реалізація системного ризику, зумовленого розривом валютної та 

строкової структури кредитного портфеля та ресурсної бази, нерозвинене 

інституціональне середовище (Зокрема відсутність інструментів хеджування 

фінансових ризиків та недосконала система захисту прав кредиторів та 

позичальників), відбулася під впливом 50% девальвації національної валюти, 

що сталась восени 2008 р. Потужний вплив девальваційних процесів, що 

супроводжував банківську кризу та втечу капіталу значною мірою визначив 

посилення регуляторної політики у період 2008-2013 рр.  

Саму девальвацію зумовило скорочення надходжень валютної виручки 

експортерів та помітного відпливу ПІ на тлі негативних прогнозів економічного 

зростання та очевидного перегріву фінансових ринків. Спроби монетарних 

заходів обмежити перегрів підвищенням відсоткових ставок були зроблені зі 

запізненням та, вочевидь, недостатньо: у січні-травні 2008 р. облікову ставку 

було підвищено з 8 до 12%. На етапі гальмування це вже посприяло не 

обмеженню перегріву, а прискоренню обвалу. 

Після розгортання кризових процесів, більшою частиною заходи політики 

порятунку фінансового сектору були зосереджені у сфері валютного 

регулювання і спрямовані як на обмеження надмірного попиту на іноземну 
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валюту, так і на можливість здійснення спекулятивних операцій.11 Для цього 

було запроваджено адміністративні обмеження на встановлення курсу валют за 

операціями з готівкою, посилення вимог до заявок щодо купівлі іноземної 

валюти, кількісні обмеження на купівлю та обмін іноземної валюти, необхідної 

для розрахунку із нерезидентами за умови фактичного надходження товару на 

територію України [301]. Було заборонено і операції на міжбанківському 

валютному ринку з деривативами, базовими активами яких були валютні 

цінності. Обмеження стосувались і цілої низки інших операцій з валютою [302, 

c. 119]. 

Окрім традиційних інструментів нормування резервів під операції з 

іноземною валютою та вимог обов’язкового продажу валютної виручки 

експортерами, кардинальною зміною стала заборона кредитування резидентів-

фізичних осіб в іноземній валюті. Підприємства можуть отримувати такі 

кредити, якщо вони офіційно отримують надходження в іноземній валюті [303]. 

Після тимчасового запровадження у 2008 р., з 2009 р. ця заборона була 

реалізована на постійній основі у вигляді дозволу комерційним банкам 

надавати кредити в іноземній валюті фізичним особам лише на лікування та 

освіту [304]. Ця заборона значною мірою визначає обмежений рівень 

фінансової відкритості України на посткризовому етапі. 

Низка регуляторних заходів 2008 р. стосувалась і руху потоків капіталу, 

зокрема операцій з портфельними інвестиціями. Для обмеження операцій з 

виводу капіталу з України під виглядом повернення інвестицій, НБУ  дозволив 

купівлю іноземної валюти для репатріації інвестицій та дивідендів лише в 

межах вартості відповідних цінних паперів. На доповнення до цього з 

04.12.2008 р. для посилення контролю за операціями з репатріації іноземних 

інвестицій та дивідендів було запроваджено обов’язкове п’ятиденне 

резервування потрібної суми коштів для купівлі іноземної валюти на окремому 

рахунку банку [301]. 

                                         
11 Коло заходів порятунку фінансового сектору не обмежилось операціями з валютою. Було 
запроваджено й інші обмеження на банківському ринку, зокрема і мораторій на дострокове 
повернення депозитів. 
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Слід визнати, що збереження в Україні розгалуженої системи валютного 

регулювання відіграло значну позитивну роль у тамуванні наслідків кризи. 

Принаймні відносні показники втечі капіталу під впливом кризи з України, 

порівняно із Казахстаном або РФ у той період демонструють певну перевагу 

збереження системи валютного регулювання. Так, у кризовому 2008 р. відплив 

капіталу з РФ та Казахстану, де валютне регулювання було більш 

лібералізованим, сягнуло відповідно 14,3% [298, c. 11] та 10,6% [242, c. 97] 

відносно ВВП, тоді як з України лише 8,8%. 

Приклад валютної політики України у період 2008-2009 рр. слугує 

наочним прикладом дієвості регуляторних заходів з обмеження 

непродуктивного відпливу капіталу та стримування девальвації. Справа в тому, 

на початку розгортання кризи, у вересні-жовтні 2008 р. НБУ діяв ринковими 

інструментами, проводячи потужні інтервенції на валютному ринку і за 

декілька місяців витратив більше 10 млрд дол США валютних резервів. Гривня 

за цей період знецінилась вдвічі до 10-11 грн за дол США.  

У листопаді були задіяні потужні адміністративні обмеження на 

здійснення операцій з валютою. Це втамувало паніку і спекулятивний попит і 

грудні 2008 – січні 2009 рр. гривня дещо зміцнилась, зафіксувавши 8 грн за дол 

США, як підсумок девальвації. Ефективність заходів була б помітно вищою, 

якби вони цілеспрямовано застосовувались заздалегідь і не лише у валютній 

сфері, але й у сфері фінансової стабільності, контролю та оподаткування 

спекулятивних потоків капіталу, напрямів інвестицій, обмеження валютизації 

фінансових ринків, відповідного інформаційно-комунікаційного забезпечення 

тощо. 

Не дивлячись на помітні обсяги відпливу капіталу та обмеження зовнішніх 

запозичень до додатних значень цього показника (зовнішнього кредитування) 

на рівні 0,5 млрд грн у 2009 р. (це ж саме явище, але в значно більших 

масштабах спостерігалось і у 2015 р.: зовнішні запозичення становили «плюс» 

27,8 млрд грн). Тобто в зазначені кризові роки українська економіка 

здійснювала чисте зовнішнє кредитування. Після того, як було досягнуто 
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економічної стабілізації після кризи 2008 р., рух ТПК в Україні досить швидко 

відновився, незважаючи на запроваджені обмеження на валютному ринку 

(заборона валютного кредитування, вимога продажу експортної валютної 

виручки). На міжкризовому етапі рух ТПК в Україні характеризувався двома 

протилежними тенденціями: стабільне надходження ПІІ. Обсяги ПІІ були хоч і 

менші за докризові, проте помітними – на рівні 6–8 млрд дол США щорічно.  

Їх надходження посприяло пожвавленню фінансування підприємств. 

Помітно прискорився розвиток фінансової інфраструктури, зокрема в частині 

обслуговування безготівкових платежів, що сприяло певному відновленню 

довіри до банківської системи [305, c. 40], відновлення банківської діяльності 

також переважало у сегменті кредитування юридичних осіб. Таке 

переорієнтування ТПК у сегмент НФК слід вважати позитивним наслідком 

наявності значних обмежень на валютне кредитування фізичних осіб. 

Протилежною тенденцією став перманентний відплив значних обсягів 

портфельних інвестицій та кредитування імпортерів, яке посилювало потребу в 

іноземних інвестиціях та погіршувало платіжний баланс [306].  

Знову ж таки, у спробі підтримати посткризове відновлення економіки, 

державна політика була орієнтована на приваблення іноземних інвестицій. Для 

забезпечення цих інтересів було прийнято Закон України «Про підготовку та 

реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна"» від 

21.10.2010 р. № 2623-VI. Цей Закон запроваджував для іноземних інвесторів 

принцип «єдиного вікна», покликаний максимально спростити організаційні 

процедури для потенційних інвесторів в отриманні необхідного пакету 

документів. Оцінити дієвість цього закону досить складно, оскільки він вступив 

у дію лише у січні 2012 р. і так і не встиг реалізуватись повною мірою. 

Іншим напрямом приваблення іноземних інвестицій знову стала політика 

обережної валютної лібералізації: протягом 2012-2013 рр. було зменшено 

норму обов’язкового продажу валютної виручки експортерів зі 180 до 90 днів, а 

їх норму знижено до 50%. 
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Після 2012 р., на тлі очікувань нової хвилі Глобальної фінансової кризи та 

супутнього уповільнення економічної динаміки, фокус уваги регуляторів 

змістився у напрямі обмеження відпливу капіталу з України. Загалом спроба 

обмежити перманентний потік вивезеного капіталу має ґрунтовні економічні 

причини. За певними даними кожен рік з України за допомогою трансфертного 

ціноутворення вивозиться до 100 млрд грн. [307, c. 69]. Попри те, що 

трансфертне ціноутворення загалом може мати цілком продуктивні раціональні 

мотиви і для економічної системи загалом [308, c. 128], в Україні цей механізм 

активно використовується для нелегального виводу або надходження капіталу. 

З метою запобігання нелегальним потокам капіталу з використанням 

механізмів трансфертного ціноутворення було ухвалено Закон «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» № 

2515 від 04.07.2013 р. Він був орієнтований на покращення контролю 

оподаткування господарських операцій з нерезидентами для запобігання 

виведенню капіталу через торгівельні схеми із трансфертним ціноутворенням. 

Спорадичні ініціативи з вирішення проблеми трансфертного 

ціноутворення та повільне впровадження норм цього закону зумовлюють 

збереження використання даного механізму виводу капіталу. Хоча в частині 

збільшення податкової бази, за повідомленнями ДФСУ, закон мав певні 

позитивний вплив, проте, до цього часу норми закону не дають можливість 

вирішити проблему нелегального руху ТПК і потребують удосконалення та 

доповнення іншими підзаконними актами в частині деталізації вимог щодо 

кредитно-депозитних, валютообмінних операцій, операцій з цінними паперами 

тощо [309, c. 104]. 

Підвищення ефективності норм очищення механізму трансфертного 

ціноутворення від шкідливих для економіки операцій з капіталом потребує 

узгодження заходів з BEPS, як планом дій з обмеження розмивання податкової 

бази та виводу доходів з-під оподаткування, до якого приєдналась і Україна. 

Переваги, що відкриває імплементація BEPS, полягають у верифікації 

фінансових операцій на предмет відповідності заявленим цілям та реальному 
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економічному змісту. У рамках вирішення завдання мінімізації небажаного 

відпливу капіталу або припливу спекулятивних потоків, механізм BEPS 

відповідає як інтересам малих відкритих економік, так і провідних країн ЄС, в 

частині обмеження руху капіталу в офшори [310, c. 108]. За такої підтримки він, 

ймовірно, стане потужним інструментом контролю за рухом ТПК і займе 

важливе місце в політиці регулювання фінансової відкритості економіки. 

Розгортання наслідків системної кризи 2014 р. у банківському сегменті 

знову носило девальваційний характер і загалом викликало повторення 

регуляторної практику попередньої кризи 2008 р. Після прийняття Постанови 

НБУ «Про заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій» 

[311], яка впроваджувала 8 обережних обмежень на купівлю іноземної валюти, 

до лютого 2015 р. активні дії НБУ обмежувались переважно ринковими 

інтервенціями. Приблизно протягом лютого 2014 р. – лютого 2015 р. НБУ 

витратив понад 12 млрд дол США валютних резервів на тамування попиту на 

валюту, а гривня за цей час девальвувала з 9 до 30 грн за дол.  

Після витрати майже всіх доступних резервів НБУ проголосив перехід до 

вільного курсоутворення, що тільки прискорило девальвацію. Наприкінці 

лютого 2015 р. в Україні було запроваджено потужні і найбільш тривалі 

обмеження у всіх проявах операцій з валютою. Так, було встановлено 

обмеження на обсяги купівлі іноземної валюти на міжбанківському та 

готівковому ринках, посилено вимоги до процедур підтвердження угод на 

валютні операції на міжбанку, обмежено перелік учасників та посилено за ними 

контроль, підвищено до 100% продаж валютних надходжень експортерів, 

обмежено можливості погашення кредитів нерезидентам, знижено ліміт 

відкритої валютної позиції з 5% до 1%, збільшено термін резервування суми 

валюти за обмінними операціями за дорученням клієнтів банків. Загалом, 

міжбанківській валютний ринок фактично було закрито [286, c. 125]. Обсяг 

угод на ньому скоротився у 5-6 разів з 600,7 млрд дол США у 2013 р. до 119,2 

млрд дол США у 2016 р. [312, c. 29] 



270 
 

В рамках нової хвилі популяризації неоліберального підходу в управлінні 

економікою після 2015 р., певною мірою була зумовлена мотивом регулятора 

перенести відповідальність за тривалу економічну стагнацію та вирішення 

завдання відновлення економіки на ринкові механізми, в Україні помітна 

чергова спроба досягти високого рівня фінансової відкритості економіки. 

Зокрема НБУ знову активізував політику фінансової лібералізації з кінцевою 

метою усунути всі обмеження на рух ТПК. У рамках дорожньої карти такої 

політики було ухвалено Закон України № 2473-VІІІ від 21.06.2018 р. «Про 

валюту і валютні операції». Ухвалення цього закону та низки інших 

нормативно-правових актів є черговим етапом лібералізації валютного ринку, а 

норми цих документів спрямовані на дерегуляцію інвестицій, спрощення 

проведення транскордонних операцій із валютними цінностями та розширення 

переліку доступних валютних операцій. [313].  

Офіційні представники НБУ позиціонують цей закон як «безвіз для 

капіталу» [314]. Відповідно, актуальна позиція НБУ полягає у використанні 

заходів регулювання потоків капіталу виключно на тимчасовій основі як 

реакція на зовнішні шоки [315, c. 40], що зумовлює певну пасивність стосовно 

їх неодмінного впливу. Наведений у цій роботі досвід засвідчує, що такий 

підхід не відповідає актуальним тенденціям. 

Слід відзначити, що рух до нерегульованої фінансової відкритості в 

Україні підтримується актуальними інтеграційними процесами, зокрема 

закріпленими нормами Угоди про асоціацію з ЄС (далі – Угода) [316]. 

Підписавши Угоду про асоціацію між Україною та ЄС у 2014-2015 рр., Україна, 

з метою інтеграції до європейського простору, зобов’язалася спростити умови 

торгівлі товарами, послугами, правила ведення бізнесу, гармонізувавши їх із 

нормами ЄС, а також скасувати існуючи перешкоди для міжнародного руху 

капіталу [317]. 

Для України немає жорстких вимог щодо строків повного зняття обмежень 

на рух капіталу, оскільки вона поки що не є кандидатом на вступ до ЄС. Тим не 

менш у ст. 144, 145 глави 6 «Угоди» зафіксовано такі зобов’язання: 



271 
 

 не обмежувати і дозволяти будь-які платежі та перекази у 

вільноконвертованій валюті; 

 забезпечити вільний рух капіталу, пов’язаний із наданням кредитів, 

послуг, портфельними інвестиціями, позиками та кредитами інвесторів; 

 не вводити будь-яких нових обмежень на рух капіталу і поточні платежі 

та не перетворювати існуючі умови на більш обмежувальні. 

Ст. 146 глави 6 «Угоди» дозволяє запровадження, у разі крайньої 

необхідності, захисних заходів на строк не більше 6 місяців. 

Хоча лібералізація руху капіталу виступає важливою передумовою 

формування єдиного ринку з ЄС та модернізації вітчизняного фінансового 

ринку до сучасного світового рівня, разом із тим слід звернути увагу на певні 

перестороги та суперечності щодо зобов’язань, сформульованих в Угоді, та 

підходом у взаємовідносинах України з МВФ, на прикладі «Меморандуму про 

економічну та фінансову політику» з МВФ від 21.07.2015 р. [318]. 

Відповідно до зміни інституційного погляду МВФ у 2015 р. урядом 

України та НБУ у Меморандумі була обґрунтована необхідність використання 

обмежувальних заходів у сфері руху капіталу: «допоки не відбудеться надійна 

стабілізація фінансових умов, контроль руху капіталу та інші обмежувальні 

валютні заходи, в основному, залишатимуться». Відповідно на цьому етапі 

провідну роль відігравав підхід МВФ. Пізніше, у 2018 р., на тлі гальмування 

співпраці з МВФ, НБУ посилив курс на лібералізацію, що, на перший погляд, 

може бути визначено, як крок до активізації співпраці з ЄС. 

Дійсно, умови Угоди, а також Директиви Ради ЄС 88/361/ЄЕС [319], до 

якої часто апелюють експерти у спробі заохотити регуляторів до фінансової 

лібералізації містять положення про зобов’язання відміни обмежень на рух 

капіталу. А ст. 1 зазначеної Директиви 88/361/ЄЕС навіть забороняє державам-

членам встановлювати обмеження на рух капіталу, що здійснюється між 

громадянами, які постійно проживають в державах-членах. Проте, ст. 3 цієї ж 

директиви містить низку умов, за яких впровадження таких обмежень можливе 

(Зокрема якщо великі обсяги короткострокових потоків капіталу спричиняють  
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серйозні порушення в здійсненні державою-членом грошової та валютної 

політики). А в преамбулі Директиви відзначено низку країн-винятків (Іспанія, 

Португалія, Ірландія) для яких, в світлі їхніх особливих обставин, дозволено з 

цих же причин певний, не визначений, час зберігати обмеження. 

З іншого боку, помітна суперечність існує між рекомендацією МВФ 

дотримуватися плаваючого курсу валюти та вимог ЄС щодо недопущення 

отримання торгових переваг за рахунок девальвації. Тобто ЄС, на відміну від 

МВФ, більш лояльно ставиться до режимів керованого курсу валюти. А як один 

із важливих критеріїв вступу до ЄС визначається вимога підтримання протягом 

двох років стабільного курсу національної валюти, коливання якої відносно 

євро не перевищують 15%. У реаліях вітчизняного ринку, при знятті існуючих 

валютних обмежень, у поточному році досягнути такої стабільності 

національної валюти навряд чи вдасться. 

Наведені вище суперечності демонструють складність виконання 

Україною взятих на себе зобов’язань у рамках Угоди та адаптації підходу МВФ 

у рамках Меморандуму, принаймні у заплановані строки. З огляду на те, що 

зобов’язання у рамках зазначених угод  мають не обов’язковий, а 

рекомендаційний характер та їх виконання для України залежить від її власної 

волі, важливо визначити реально досяжні позиції за вимогами щодо 

лібералізації руху капіталу, курсоутворення та використання обмежувальних 

заходів у кризовому періоді і відповідним чином узгодити взяті на себе 

зобов’язання перед ЄС та МВФ. 

Високий ризик відпливу капіталу за кордон та девальвації національної 

грошової одиниці також вимагає збереження валютних обмежень, 

запроваджених НБУ, та унеможливлює лібералізацію руху портфельних 

інвестицій та інвестицій резидентів за кордон. Цей факт повинен бути 

врахований при складанні плану зняття валютних обмежень і заходів контролю 

за капіталом для МВФ. Також відповідні перешкоди із проведення повної 

лібералізації руху капіталу потрібно обговорити – як це передбачено ст. 147 

Угоди – із європейською стороною та, за необхідності, обґрунтувати потребу у 
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збереженні певних обмежень щодо руху капіталу на період подолання наслідків 

поточної кризи. 

На противагу цьому, сучасна практика регулювання валютної сфери 

Національним банком України демонструє доволі суперечливі тенденції [320, c. 

131]. НБУ офіційно проголосив політику поступового проведення повної 

валютної лібералізації до досягнення її кінцевої мети – скасування всіх наявних 

обмежень і переходу до режиму вільного руху капіталу. Розглядаючи 

призупинення валютної лібералізації та введення заходів захисту їх як засоби 

«останньої лінії оборони» [321]. 

Після прийняття та вступу у дію з 21.06.2018 р. Закону України «Про 

валюту і валютні операції» [322], НБУ запровадив вісім постанов, якими 

передбачається сформувати нову систему «ліберальної» системи валютного 

регулювання на заміну попередніх 56 нормативно-правових актів. Разом з тим, 

зазначені постанови, доповнені низкою інструкцій, передбачають застосування 

декількох десятків обмежень на діяльності, пов’язаної, як з валютними 

операціями безпосередньо, так і опосередковано. Зокрема заборони на 

кредитування резидентів у гривні. 

Одним з наслідків нового закону стало формальне припинення чинності 

«Декрету про валютне регулювання» 1993 р. [283]. Втім, слід відзначити, що 

абсолютна більшість передбачених цим Декретом обмежень, з огляду на їх 

дієвість та економічну обґрунтованість, продовжувала діяти і у 2020 р. При 

цьому сам принцип побудови нової системи валютного регулювання, так як він 

проголошений, виглядає раціонально. Нова система валютного регулювання 

залишає за НБУ право запроваджувати заходи захисту у сфері валютних 

операцій у разі виникнення обставин, що загрожують стабільності фінансової 

системи.  

Зокрема це може бути регулювання обов’язкового продажу частини 

валютних надходжень та граничних строків розрахунків за операціями 

експорту-імпорту, запровадження лімітів на здійснення окремих валютних 

операцій, встановлення правил здійснення операцій, пов’язаних із рухом 
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капіталу. Дорожня карта валютної лібералізації, розроблена сумісно НБУ та 

МВФ, передбачає покрокове зняття усіх валютних обмежень відповідно до 

темпів поліпшення макроекономічних умов в Україні з оцінкою таких 

макроекономічних індикаторів як темпи зростання ВВП, динаміка інфляції, 

стан валютного ринку, фінансова стабільність, ситуація на зовнішніх ринках 

тощо [313]. 

Водночас прийнятими постановами скасовується низка обмежень, що 

можуть бути важливими для регулювання волатильних потоків капіталу, 

Зокрема це – скасування процедури реєстрації зовнішніх запозичень, обмежень 

на дострокове погашення зовнішніх зобов’язань, суттєва лібералізація операцій 

з деривативами. Головні сумніви, щодо успішної реалізації нової системи 

валютного регулювання породжують відсутність узгодження заходів 

лібералізації з іншими важливими індикаторами загроз впливу волатильних 

потоків капіталу, низький поточний рівень довіри до інституційної 

спроможності та незалежності Національного банку. Лишається невирішеним 

момент узгодження політики валютного курсу з іншими органами державної 

влади, передусім Міністерством фінансів. 

Починаючи з 2018 р. НБУ впровадив низку лібералізаційних заходів, 

послабивши обмеження у сфері репатріації дивідендів, скасування зобов’язання 

продавати валютну виручку експортерами, дозволено дострокове погашення 

позик нерезидентам та отримання позик від нерезидентів, збільшено ліміти на 

придбання та перекази іноземної валюти без ідентифікації [68, c. 101-102]. 

Проте, за слабкої інституційної спроможності державного регулювання 

України, її здатність залучати іноземні інвестиції визначається не стільки 

наявними обмеженнями, як рівнем глобальної кон’юнктури. Внаслідок чого, за 

належного рівня останньої, обсяги іноземних інвестицій можуть зрости і при 

наявних обмеженнях.  

З іншого ж боку, у разі загрози припливу значних обсягів спекулятивних 

інвестицій або втечі національного капіталу, наявних норм валютного 

регулювання, скоріше за все, виявиться недостатнім для впровадження 
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ефективних обмежень. За наявних параметрів економічної динаміки України, 

зростання глобальної фінансової невизначеності та нестабільності викликає 

серйозні сумніви доцільність подальшого беззастережного поглиблення 

валютної лібералізації. 

У цьому відношенні варто зазначити, що останні дослідження зарубіжних 

та вітчизняних фахівців акцентують увагу на тому, що вільний рух капіталу 

чинить переважно проциклічний вплив на структурний розвиток економіки. 

Для того, щоб цей вплив був продуктивним, потрібно, щоб в національній 

економіці розвивалось промислове виробництво, а структурно-функціональні 

параметри фінансового сектору забезпечували продуктивне розміщення 

фінансового капіталу у найбільш перспективних галузях.  

Натомість в Україні спостерігається дещо інша ситуація, а саме: 

скорочується промислове виробництво, що знижує привабливість відповідних 

галузей для іноземних інвесторів; прискорюється споживче кредитування, що з 

урахуванням численних спеціальних партнерських програм,12 більшою мірою 

забезпечує кредитну підтримку збуту продукції іноземних виробників; 

знижується показник інтенсивності залучення заощаджень; помітні ознаки 

буму споживчого кредитування. 

Відтак, навіть у разі активізації притоку до України іноземних інвестицій, 

залишається високою ймовірність їх непродуктивного використання. Зокрема 

ймовірно, що вони підуть не на фінансування розвитку промислових 

підприємств, інфраструктури, кредитну підтримку МСБ, а будуть спрямовані 

переважно у сферу кредитування споживчого імпорту, спекуляцій з 

нерухомістю, валютою та ОВДП. Таке в Україні вже спостерігалось у 2005–

2008 та 2010-2012 рр., коли більша частина капіталу, що заходив в Україну, у 

т.ч. у формі прямих іноземних інвестицій, спрямовувалась на фінансування 

іпотечного та споживчого кредитування. 

                                         
12 Пільгові кредитні програми автовиробників та виробників сільгосптехніки Renault, Massey 
Ferguson, Bednar, МАЗ-МАН, МТЗ тощо, які реалізуються через українські та іноземні банки. 
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Крім того, про очевидні макроекономічні проблеми України свідчить 

гостра потреба в отриманні зовнішньої фінансової допомоги від МВФ та інших 

офіційних кредиторів. Загалом, наявність такої залежності після семи років 

співпраці з МВФ, навіть попри досягнення інфляційного «таргета» та  

накопичені обсяги міжнародних валютних резервів, говорить швидше про 

відсутність позитивних умов для поглиблення валютної лібералізації, ніж на її 

користь. 

Нарешті, наявні результати валютної лібералізації викликають певні 

перестороги щодо доцільності її поглиблення. Де-факто, процес валютної 

лібералізації в Україні триває вже три роки. За цей час було скасовано низку 

обмежень. Але, наслідком цього не стала активізація іноземних інвестицій. Так, 

протягом 2018-2019 рр. прямі іноземні інвестиції в Україну надходили майже у 

незмінно мінімальних обсягах – 1-2 млрд дол США на рік. Натомість зросли 

вкладення нерезидентів в ОВДП та обсяги відпливу капіталу.  

Таким чином, численні валютні обмеження в Україні не були перешкодою 

для надходжень до неї значних обсягів іноземного капіталу під час сприятливої 

кон’юнктури сировинних ринків. За поточних умов всеосяжна валютна 

лібералізація здебільшого спрощуватиме відплив капіталу та приплив 

короткострокових спекулятивних інвестицій, але малоймовірно, що вона 

забезпечить продуктивний вплив на економічний розвиток. Для убезпечення 

від вагомих ризиків неконтрольованого припливу або втечі капіталу важливою 

є інституційна спроможність держави імплементувати встановлені нею правила 

та норми руху ТПК. 

Наслідком посилення лібералізаційних тенденцій можна вважати і 

ліквідацію «Державного агентства України з інвестицій та інновацій» [282], 

перейменованого до цього у «Державне агентство з інвестицій та управління 

національними проектами України». До ліквідації на «Агентство» було 

покладено реалізацію державної політики у сфері інвестиційної діяльності та 

управління національними проектами, здійснення заходів, спрямованих на 

поліпшення інвестиційного іміджу України, та підтримка інвестиційного 
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розвитку регіонів України [323, c. 45]. Неналежна увага до цього органу 

виконавчої влади  позбавила її інституційної спроможності. Подібного роду 

проблеми супроводжують і створення Національного експортно-кредитного 

агентства [324, c. 79]. 

Загострення проблеми непродуктивного впливу фінансової відкритості 

Україні на даному етапі втілює не лише втеча капіталу, але й приплив 

іноземних інвестицій. Після економічної стабілізації у 2018 р. спостерігається 

помітний інтерес іноземних інвесторів до ОВДП, ринку нерухомості та 

споживчого кредитування. Ці сегменти демонструють загрозу формування 

чинників системного ризику фінансової нестабільності і потребують нагального 

втручання. Проте ініціативи регуляторів і у цих сферах наразі носять переважно 

спонукально-лібералізаційний характер. 

Підсумовуючи потрібно звернути увагу, що регулювання потоків капіталу 

носило в Україні фрагментарний і непослідовний характер. Воно ніколи не 

розглядалось на інституціональному рівні, як регулювання фінансової 

відкритості економіки. Водночас в умовах неадекватного викликам та 

особливостям транзитивної економіки неоліберального підходу, який не 

передбачав комплексного випереджаючого регулювання руху ТПК, а дозволяв 

лише заходи монетарного регулювання на останніх етапах реалізації загроз, 

тоді як накопичення ризиків повинно було усуватись політикою зміцнення 

фінансового сектору, регуляторна практика в Україні рухалась по 

«зачарованому колу». На висхідних етапах економічного циклу відбувалось 

поглиблення фінансової лібералізації; а після розгортання кризових подій та 

недієвості штатного інструментарію, дозволеного в рамках лібералізаційної 

політики (відсоткових ставок, валютних інтервенцій) – радикальне 

впровадження єдиного наявного дієвого інструментарію (валютного 

регулювання). Характерним моментом є перехід до вільного курсоутворення в 

умовах втрати засобів монетарного управління (завищених відсоткових ставок, 

витрачених валютних резервів). 
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Проблема неефективного регуляторного впливу в зазначених умовах 

визначалась саме помилковою парадигмою дієвості саморегуляції за 

максимальної відкритості. В умовах панування лібералізаційної парадигми, 

адресність, вчасність та комплексність інструментарію запобігання 

контпродуктивним ефектам фінансової відкритості суттєво звужувались.  

Найбільша частина заходів була зосереджена у сфері валютного 

регулювання і була орієнтована на збільшення валютної пропозиції. Завдання 

регулювання потоків капіталу проявлялось у спробах вирішення проблеми 

надмірного фондування банків короткостроковими іноземними ресурсами 

також через вимоги до валютної позиції банків. Регулювання потоків прямих та 

портфельних інвестицій переважно було орієнтовано на їх приваблення. 

Політика структурного або секторального регулювання не набуло помітного 

поширення за винятком посилення лімітування та моніторингу активності 

нерезидентів на ринку ОВДП. Останнє слід визнати позитивною практикою 

особливо в умовах наявного зростання інвестицій нерезидентів у даний 

інструмент. 

 

4.3. Оцінка макропруденційних індикаторів впливу ТПК 

 

Як уже зазначалося, важливим аргументом неоліберальної концепції 

переважної корисності вільного руху капіталу, забезпеченого фінансовою 

відкритістю для економік, що розвиваються виступає теза щодо продуктивного 

впливу іноземного капталу на підвищення інституційної та функціональної 

спроможності фінансового сектора. Проте, за результатами аналізу кількісних 

параметрів розвитку фінансового сектора України у зв’язку із підвищенням 

фінансової відкритості економіки, ця теза знаходить обмежене підтвердження.  

Відповідно до методики оцінки впливу потоків капіталу на розвиток 

функціональної спроможності фінансового сектору, запропонованої у п.2.2., 

параметрами оцінки якісних параметрів розвитку фінансового сектора, на які 

може впливати фінансова відкритість, виступають: покращення функцій 
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фінансового сектора з акумуляції та алокації фінансових ресурсів, 

вирівнювання інформаційної асиметрії та трансфер найкращих практик.  

Першим з важливих критеріїв оцінки функціональної та інституційної 

спроможності фінсектора в напрямі забезпечення економічного зростання слід 

визнати його ефективність у трансформації залучених зовнішніх запозичень в 

інвестиційний капітал через підвищення функціональної спроможності 

фінансового сектору у частині акумулювання вільних фінансових ресурсів, 

що надійшли в економіку з зовнішніх джерел та, відповідно до осучаснених 

підходів посприяли зміцненню фінансових інститутів. Дійсно, зростаючі обсяги 

іноземного капіталу, що надходять на внутрішній ринок потребують локалізації 

через відповідні кредитно-інвестиційні механізми, дію яких забезпечує 

фінансовий сектор.  

Натомість, аналізуючи показник, що відображає розвиток функції 

акумуляції тимчасово вільних заощаджень фінансовим сектором України під 

впливом ТПК (D) та порівняння їх з показником фактичної фінансової 

відкритості економіки не дає підстав для підтвердження припущення щодо 

зростання ефективності даної функції фінансового сектору у випадку України. 

На рис. 4.8. наведені результати обрахунків індексів коефіцієнта ефективності 

залучення заощаджень в Україні відносно індексів обсягів потоків капіталу. 

Для наочності поряд з графіком динаміки коефіцієнта D, наведено графік 

обсягів потоків капіталу.  

До 2003 р., в умовах загального пожвавлення економіки України, 

сформувався тривалий тренд активного приросту валових заощаджень та 

джерел формування внутрішніх ресурсів. Цей процес супроводжувався 

кількісним збільшенням обсягів ресурсів інститутів вітчизняного фінансового 

ринку, що в свою чергу відповідним чином відобразилось і через прискорення 

темпів зростання показника інтенсивності залучення заощаджень через 

фінансовий сектор. 
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Рис. 4.8. Показник розвитку функціональної спроможності фінансового 
сектору з акумуляції заощаджень та рух ТПК в економіці України 

Джерело: [146; 148].  

 

Проте, у період активізації руху потоків капіталу 2004-2008 рр. фінансовий 

сектор не міг абсорбувати їх обсяги і коефіцієнт інтенсивності залучення 

заощаджень почав скорочуватись відображаючи обмежену здатність 

фінансового сектора абсорбувати зростаючі обсяги припливу іноземного 

капіталу в період буму іноземних інвестицій. Максимальне значення цього 

показника спостерігалось у 2007 р. та 2013 р., коли фінансовий сектор 

пропускав через себе 76,2 та 89% відповідно. На тлі серйозної фінансово-

політичної кризи 2014–2018 рр. цей показник упав до 12–25%. Темпи зростання 

банківських кредитів в капітальних інвестиціях лишались на рівні 3-4% ВВП в 

джерелах інвестування домінували власні кошти підприємств. Тобто значна 

частка фінансових ресурсів перебувала в обігу поза банками.  

За статистичними дослідженнями серед країн з розвиненими, стабільно 

функціонуючими фінансовими ринками середнім можна вважати коефіцієнт 

інтенсивності залучення заощаджень через фінансовий сектор на рівні 0,2 [163, 

c. 319]. Для країн з ринками, що розвиваються, коефіцієнт інтенсивності, 

особливо в умовах наявності кредитного буму, може суттєво перевищувати це 
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середнє значення. Що і спостерігалось в Україні під час 2004–2008 рр., коли 

коефіцієнт інтенсивності поступово зріс до 0,6 (або до 60% валових 

заощаджень акумулювались через фінансовий сектор). Приблизно на такому 

рівні він залишався на початку кризи у 2008 р. Флуктуація даного показника у 

2010 р. пояснюється швидким поверненням вкладників до банківської системи 

та скороченням руху ТПК в цей рік більш як у три рази. Більш докладно 

розрахункові дані щодо цього та інших параметрів оцінки функціонального 

розвитку фінансового сектору України наведені у Додатку З. 

Загалом, більшу частину періоду високого рівня фінансової відкритості 

спроможність фінансового сектору України абсорбувати зростаючі обсяги 

капіталу, поступалась темпам припливу капіталу. При тому, що до 2003 р. 

відповідний показник демонстрував зростання, можна сказати, що такі раптові 

великі обсяги потоків капіталу справили шоковий вплив на фінансовий сектор, 

провокуючи посилення диспропорцій у частині строкових, валютних 

параметрів та рух фінансових потоків поза банками. Обмежена інституційна 

спроможність фінансового сектору продуктивно абсорбувати зростаючі ТПК, 

призвела до початку його структурно-функціональної деформації. 

Подібна ситуація спостерігається і з показником ефективності алокації 

залучених заощаджень (A) фінансовим сектором України. Як загальні обсяги, 

так і частка банківських та інших позик у структурі джерел капітальних 

інвестицій в Україні найбільш активно зростали у період до 2004 р. Зростання 

обсягів транскордонних потоків капіталу зламали дану тенденцію. Протягом 

2004-2008 рр. показник ефективності алокації фінансових ресурсів у вигляді 

капітальних інвестицій демонструє погіршення цієї функції фінансового 

сектору України. Особливо це помітно при розрахунку показника на основі 

частки банківських та інших позик у структурі джерел капітальних інвестицій 

(див рис. 4.9). 
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Рис. 4.9. Показник ефективності алокації залучених заощаджень та руху 
ТПК в економіці України 

Джерело: [146; 148] 

 

Поясненням цьому є поступова переорієнтація фінансового сектору в умовах 

припливу значних обсягів фінансових ресурсів на споживче кредитування. 

Функціональна спроможність фінансового сектору не відповідала потребам 

економіки спрямувати капітал, що надходив із-за кордону у виробничий сектор. 

А самі по собі потоки капіталу не прагнули у ці галузі, надаючи перевагу 

споживчому сектору. 

За винятком відносно продуктивного періоду надходження іноземних 

інвестицій у реальний сектор промисловості на початку 2000-х рр., на етапі 

розгортання кредитного буму ринок споживчого кредитування витіснив 

кредитування підприємств і загальний вплив активізації припливу іноземного  

капіталу на внутрішній ринок досить обмежено вплинув на інституційний 

розвиток фінансового сектора України, але разом із тим посилив його 

дисбаланси в частині валютної строкової та сегментної структури. 

Підтвердженям такого висновку слугує і виявлений вітчизняними дослідниками 

нерівномірний і нестабільний взаємозв’язок між різними сегментами 
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фінансових ринків з високим рівнем залежності від зовнішнього впливу [325, с. 

110]. 

Беручи до уваги значні темпи приросту протягом 2005–2008 рр. обсягів 

внутрішнього кредиту (у 10 разів до пікового значення 338,4 млрд грн) та 

заощаджень у фінансовому секторі (приріст скоригованих валових заощаджень 

у 4,5 рази до 264,9 млрд грн), можна відзначити помітне підвищення ролі 

фінансових посередників у нагромаджені у цей період в економіці фінансових 

ресурсів. При цьому у 2007–2008 рр. значну частку серед джерел 

нагромадження становили зовнішні запозичення (25,4%), які, втім, здебільшого 

також залучались через фінансовий сектор. Але згодом, у 2009–2010 рр., 

незважаючи на зростання макроекономічних показників та певну стабілізацію 

ситуації в банківському секторі, кредитування фізичних осіб не відновилось, а 

банки переорієнтувались на отримання прибутку від короткострокових 

операцій [327, c. 60]. 

Одним з проявів обмеженої ефективності фінансового сектору у виконанні 

функцій акумуляції та алокації вільних фінансових ресурсів в умовах зростання 

припливу іноземного капіталу в значних обсягах стало розбалансування 

системи інвестицій та заощаджень в Україні. Збалансований приріст норми 

інвестицій та заощаджень в економіці є одним з найважливіших параметрів 

макроекономічної стабільності. Розрахована відповідно запропонованої у п.2.3. 

методики оцінки макропруденційних індикаторів динаміка індикатора 

співвідношення приросту інвестицій та заощаджень в Україні порівняно з 

припливом іноземного капіталу наведена на рис. 4.10.  



284 
 

 

Рис. 4.10. Динаміка індикатора SI та ТПК в Україні у 2003–2018 рр. 
Джерело: [146; 148; 211]. 

 

Висунута гіпотеза знаходить певне підтвердження: індикатор цілком 

ілюструє період експансивного інвестування за підтримки іноземного капіталу 

у 2006–2008 рр. та 2011–2013 рр. Приплив капіталу в зазначені періоди призвів 

до розбалансування внутрішньої системи заощаджень та інвестицій, що мало 

негативні наслідки через підтримку рівня споживання, збільшення обсягів 

імпорту та накопичення зовнішньої заборгованості, не забезпеченої 

формуванням точок економічного зростання. Додатково слід звернути увагу на 

подібність поточного тренду періоду початку кредитного буму в 2005 р. за 

відсутності позитивних ознак відновлення кредитування реального сектора 

економіки України [328, c. 64]. Підтвердженням слугують і результати аналізу 

зміни показника кореляції динаміки інвестиції та заощаджень ( рис. 4.11). 
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Рис. 4.11. Зміна показника кореляції між приростом інвестицій та 
заощаджень в Україні у 2004–2018 рр. 

Джерело: розраховано автором на основі статистичних даних ДССУ [276]. 

 

Аналізуючи дані індикатора інвестицій та заощаджень на більш тривалому 

періоді, можна побачити, що за рахунок активізації припливу іноземного 

капіталу приблизно з 2004 р. в Україні сформувалась модель фінансування 

економічного зростання за рахунок іноземних запозичень, коли темпи приросту 

обсягів інвестицій почали хронічно перевищувати темпи приросту валових 

заощаджень, що призвело до порушення балансу інвестицій та заощаджень в 

економіці. 

При аналізі показників співвідношення інвестицій та заощаджень потрібно 

зважати також на оптимальну норму заощаджень, або «золоте правило» Е. 

Фелпса [329]. Оптимальною вважається норма заощаджень на рівні 25–30% 

ВВП, яка за необхідності доповнюється державними інвестиціями [193, c. 36]. 

Зазначимо, що альтернативою державним інвестиціям можуть виступати ПІІ. 

Саме за такої норми слід очікувати продуктивного розвитку економіки за 

адекватної участі іноземного інвестиційного капіталу. Після 2008 р. це правило 

в Україні дедалі більше не виконується. 

Параметр диверсифікації та хеджування ризиків у межах фінансового 

сектора оцінюваний за допомогою сприйняття рівня ризику в економіці через 

динаміку споживання (Р_с) розрахований як співвідношення динаміки індексів 
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споживання в економіці України та руху потоків капіталу представлений на 

рис. 4.12.  

 

Рис. 4.12. Показник оцінки фінансових ризиків та динаміка руху ТПК в 
економіці України 

Джерело: [146; 148; 276] 

За представленими розрахунками, в умовах підвищення рівня фінансової 

відкритості відносний показник сприйняття ризику в економіці, який оцінює 

динаміку темпів зростання споживання по відношенню до потоків капіталу, не 

відображає помітного впливу потоків капіталу на зменшення фінансових 

ризиків. Загалом, темпи споживання зростали повільніше ніж обсяги припливу 

іноземного капіталу. Проте, слід звернути увагу на помітний вплив фінансової 

відкритості, що проявився у вигляді припливу іноземних кредитів та прямих 

інвестицій, на підвищення загального рівня споживання в економіці. Якщо у 

2003 р., за помірних обсягів іноземного капіталу, рівень споживання в 

економіці складав 54-56%, то у період 2005-2008 рр. – вже 58-62% ВВП. 

Серед інших параметрів оцінки ефективності фінансового сектору України в 

умовах підвищення фінансової відкритості слід відзначити й обмежений вплив 

припливу іноземного капіталу на концентрацію банківського ринку України, 

визначену за індексом Герфіндаля – Гіршмана, що дозволяє оцінити 
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ефективність фінансового сектора в частині усунення інформаційної асиметрії 

та розвиток конкуренції (Докладніше дані наведені у Додатку З). У період 

активного входження на ринок іноземних банків вона залишалася стабільною й 

суттєво виросла в умовах кризи 2014 р. див рис. 4.13.  

 

Рис. 4.13. Показник концентрації банківського ринку та рух ТПК в 
економіці України 

Джерело: [146; 148; 211] 

Слабкі ознаки зменшення концентрації банківського ринку та відповідний 

вплив на покращення конкуренції та усунення інформаційної асиметрії 

спостерігались лише протягом періоду 2004-2005 рр. У подальшому зростаючі 

обсяги іноземного капіталу та прихід потужних іноземних банківських установ 

зафіксував позначився на посиленні ринкової концентрації.  

Найбільш активно посиленню концентрації посприяв процес «очищення» 

банківської системи 2015–2016 рр. [226, c. 8]. Загалом статистичні дані 

заперечують помітний вплив реальної фінансової відкритості України на 

покращення конкуренції в її банківському секторі, а, отже, і вирівнювання 

інформаційної асиметрії. Швидше навпаки, входження іноземного капіталу в 

банківський сектор України відбувалося переважно шляхом купівлі банків, що 

займали вже помітну ринкову частку, і таким чином рівень концентрації ринку 

почав підвищуватись завдяки конкурентним перевагам іноземних установ. 
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Станом на початок 2008 р. сума зовнішніх боргових зобов’язань банків 

України досягла 31 млрд дол. США, порівняно із початком 2007 р. 

збільшившись на 15,9 млрд дол. США. Ще на 10,2 млрд дол. США зросла 

зовнішня заборгованість підприємств України [279]. Валовий зовнішній борг 

України за 2007 р. збільшився на 30 млрд дол. США і сягнув рівня 84,5 млрд 

дол. США, або 60% ВВП. Величина приросту зовнішнього боргу України за 

період 2005–2007 рр. становила 54 млрд дол. США. При цьому головними 

позичальниками на міжнародних ринках були банки (зростання боргу на 28,3 

млрд дол. США за 2005–2007 рр.) та нефінансові підприємства (20,4 млрд дол. 

США відповідно) [279]. 

Оцінку впливу фінансової відкритості на імплементацію найкращих 

практик управління передусім пов’язують із розвитком корпоративного 

управління, поглиблення фондового ринку тощо.  Оцінка таких показників 

дійсно демонструє помітний вплив зростання фінансової відкритості на 

розвиток фондового ринку України, зокрема і у сегменті корпоративних 

облігацій. Саме на період 2004-2007 рр. припадає найбільш помітне піднесення 

ринку корпоративних цінних паперів, частка випуску яких в Україні з росла з 

1,2% ВВП у 2004 до 6,2% ВВП у 2007 р. і скоротилась до менш як 1% ВВП на 

тлі обмеження руху ТПК у 2009 р. та 2014-2015 рр. Таку саму динаміку 

демонструє і показник капіталізації фондового ринку: 20,6% у 2004 р., 78,3% у 

2007 р. та менш як 10% починаючи з 2012 р. У 2007 р. було досягнуто і 

рекордного показника зростання індексу ПФТС – 135,8% [330]. 

Динаміка зазначених показників співпадає і з іншими кількісними 

показниками розвитку фондового ринку: збільшення учасників, кількості 

випусків, обсягів торгів. Водночас поза розвитком кількісних параметрів, 

зростання якісних показників лишалось доволі обмеженим: низька капіталізація 

вітчизняних компаній, відсутність інтересу до ринку цінних паперів з боку 

населення, порівняно мала кількість ліквідних акцій, висока плинність 

лістингових компаній [331, c. 229]. До цього слід додати надмірну 

волатильність ринку, інформаційну непрозорість та маніпулюванням цінами 
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[332, c. 77-78]. Ці фактори, а також низький рівень капіталізації, вузькість 

фінансового інструментарію, орієнтація на спекулятивний капітал посили 

відрив фондового ринку від реального сектору економіки [333]. Все це 

зумовило крихкість ринку та його наступну переорієнтацію на більш надійні 

державні облігації. 

Крім того, дався взнаки і вагомий зовнішній вплив за відсутності належних 

заходів його обмеження. Інституційна слабкість фондового ринку обумовила і 

поведінку внутрішніх інвесторів, які у випадку найменших ознак нестабільності 

намагалися повернути свої заощадження із фондів [334, c. 115]. З огляду на такі 

особливості функціонування фондового ринку України і короткий часовий 

проміжок його піднесення складно говорити про помітний позитивний вплив 

фінансової відкритості на трансфер найкращих організаційних та 

управлінських практик. Принаймні у сфері фондового ринку. 

 Таким чином аналітична перевірка запропонованих у 2-му розділі методик 

оцінки розвитку функціональної ефективності фінансового сектору під впливом 

підвищення рівня фінансової відкритості загалом підтверджує її релевантність. 

Отримані за її допомогою результати дають підстави стверджувати, що 

підвищення рівня фінансової відкритості та зростання обсягів транскордонних 

потоків капіталу мало обмежений вплив на розвиток фінансового сектору 

України. Хоча, у період з 2004 р. і до початку кризи 2008 р. приплив іноземного 

капіталу у формі інвестицій, запозичень, купівлі іноземними фінансовими 

установами українських банків та компаній, все ж справив помітний вплив на 

кількісне зростання фінансового сектору. Збільшились загальні обсяги кредитів 

в економіку, дещо покращилась довіра до банків, знизились відсоткові ставки, 

зазнав помітного поглиблення фондовий ринок. Водночас такі параметри, як 

ефективність акумуляції та алокації фінансових ресурсів, розвиток конкуренції 

та інформаційного забезпечення демонструють обмежений розвиток 

функціональної спроможності фінансового сектору. Відтак, стрімке зростання 

рівня фінансової відкритості України у період 2004–2008 рр. забезпечило 
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швидше кількісне поглиблення, ніж якісний розвиток фінансового сектора в 

частині підвищення його інституційної спроможності. 

Невідповідність розвитку інституціонального середовища та структурно-

функціональної спроможності фінансового сектора України зростаючим 

обсягам транскордонних потоків капіталу проявились під впливом двох 

фінансово-економічних криз у 2008 р. та 2014–2015 рр. Їх вагомим наслідком в 

Україні стали відплив капіталу з фінансового сектора та переведення його в 

іноземну валюту [57]. В умовах інституційної слабкості фінансовий сектор не 

зміг убезпечити збереження акумульованих заощаджень від ризиків інфляції та 

девальвації, а фінансові установи від масового банкрутства. 

Водночас ТПК чинили помітний вплив на формування чинників системного 

ризику. Найбліьшою мірою відбулось формування у період високого рівня 

фінансової відкритості серед таких чинників системного ризику: 

- розгортання буму споживчого кредитування; 

- посилення строкових розривів ресурсно-кредитної бази банків; 

- зростання рівня доларизації фінансових активів банків; 

- зростання волатильності курсу національної валюти, зокрема її 

контрпродуктивне зміцнення у першій половині 2008 р.; 

- посилення дисбалансу зовнішньої торгівлі; 

- необґрунтоване зростання цін на ринку нерухомості; 

- скорочення темпів промислового виробництва. 

Реалізація чинників системного ризику фінансової нестабільності відбулась у 

2008 р., але накопичені дисбаланси у фінансовому секторі зумовили вразливість 

національної економіки і у подальшому. Яскравим проявом негативного впливу 

неконтрольованої фінансової відкритості України став кредитний бум 2005–

2008 рр., значною мірою підігрітий зовнішнім фінансуванням. Перехід 

вітчизняного банківського ринку до екзогенної моделі розвитку відбувся ще у 

2005–2006 рр. На думку Т. Карчевої, у цей період розвиток вітчизняного 

кредитного ринку можна було охарактеризувати, як спекулятивне або «Понці-

фінансування» як позичальників, так і кредиторів, і призвело до цього 
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переважання іноземного фінансування, що, до того ж, мало проциклічний 

характер [335, c. 27]. Із цим доводиться погодитись, додавши, що 

проциклічність проявлялась у межах як національного, так і регіонального 

фінансових ринків. 

За цих умов локалізація припливу іноземного капіталу тяжіла до кредитного 

ринку, який отримував високі прибутки від інвестицій у іпотечні та споживчі 

кредити. Розподіл ПІІ на користь фінансового сектора України становив 

близько чверті загального обсягу. Загалом така тенденція є типовою для країн, 

що розвиваються. Наявність розриву між нормою кредитування в економіці та 

темпами зростання ВВП більше притаманна країнам з великими обсягами 

припливу іноземного капіталу [336]. 

Чинник екзогенної складової розширення сукупної пропозиції кредитних 

ресурсів в Україні напередодні кризи 2008 р. можна оцінити за таким 

параметром, як співвідношення кредитного портфелю і зовнішнього боргу, яке 

станом на 01.01.2008 р. складало до 60% валових кредитних ресурсів [336]. 

Заохочення платоспроможного попиту на нерухомість стимулювало будівельну 

галузь. Значна частка ПІІ також була спрямована у будівництво та спорудження 

житлової і комерційної нерухомості. У секторі фінансових корпорацій 

іноземний капітал ішов переважно на кредитування фізичних осіб, хоча певним 

чином зростало і кредитування бізнесу. 

Важливим провідником зовнішнього капіталу на внутрішній кредитний 

ринок стало розширення присутності на українському банківському ринку 

«дочок» великих іноземних банків. У період з 2002 р. до 2008 р. частка 

іноземного капіталу в банківській системі України зросла з 10 до 40%, а 

кількість іноземних банків в Україні збільшилась до 47 (із 175 загалом). Цей 

фактор, а також розширення можливості вітчизняних банків залучати іноземні 

кредити на зовнішніх ринках зумовили зростання питомої ваги іноземних 

зобов’язань у структурі фінансування кредитного портфеля. Якщо на початку 

кредитного буму – у 2003–2004 рр. портфель зовнішніх запозичень 
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комерційних банків складав близько 1 млрд дол США, то до кінця 2009 р. він 

зріс до 27 млрд дол США [273]. 

Ці обставини зумовили розгортання в Україні кредитного буму [337]. Під 

кредитним бумом, відповідно до методики МВФ, мається на увазі перевищення 

темпів зростання кредитування над темпами зростання реального ВВП [338].  В 

Україні кредитний бум спостерігався з 2005 р. [339, c. 54]. А загалом протягом 

п’яти років – з 2004 р. по 2008 р. – кредитний портфель банків збільшився з 

73,4 до 565,9 млрд грн (до початку наступної девальвації). Щорічно цей 

портфель зростав на 20–40% і до початку кризи 2008 р. перевищив 60% ВВП 

[211]. І, хоча, кредитні ринки отримали потужну  підтримку і з боку 

заощаджень приватного сектора, які також помітно зростали в умовах 

економічного піднесення, проте приплив іноземного капіталу відіграв провідну 

роль у фінансуванні кредитного буму [340, c. 120]. Підтверджує такий висновок 

і розрахунок індикатора ознак розгортання кредитного буму ( рис. 4.14). 

 

Рис. 4.14. Динаміка показника розриву кредитного навантаження в 
економіці України у 1996–2019 рр. з лінією тренда (сredit-to-GDP Gap) 

Джерело: [211; 276]. 

 

Результати обрахунку розриву реального показника Credit-to-GDP з лінією 

тренду свідчать, що у період 2000–2005 рр. кредитна експансія банків загалом 
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відповідала тенденціям економічного зростання, забезпечуючи йому належну 

кредитну підтримку, тоді як у 2006–2008 рр. банківське кредитування в Україні 

вже надавалось у надмірних обсягах і основна частина кредитів спрямовувалася 

на споживче кредитування домогосподарств, які помітним чином витіснили 

інші сектори економіки з перерозподілу ВНД [341, c. 22-23]. У цей період 

значні темпи приросту кредитів домогосподарствам уже не стільки 

підтримували економічну активність в реальному секторі, скільки переважно 

продукували цінову «бульбашку» на ринку нерухомості.  

Зважаючи на високий рівень регіональної концентрації фінансових ринків 

України, аналіз індикатора ознак появи цінових бульбашок, відповідно до 

методи описаної в п.2.3., здійснено на прикладі ринку нерухомості м. Києва, як 

найбільш схильного до перегріву ( рис. 4.15). 

 

Рис. 4.15. Індекс відношення ціни на нерухомість до доходів у м. Києві 
Джерело: Використані статистичні дані щодо середньої ціни за кв. м. у дол. США м. Києві за 
2002–2018 рр.(дані щорічних звітів АН "Столична нерухомість". URL: https://100realty.ua) та 
статистичні дані щодо доходів населення м. Києва за 2013–2016 рр. (ГУ статистики у м. 
Києві. URL:  http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=421&lang=1). 

 

Перевищення динаміки зростання цін на нерухомість у Києві (та інших 

великих містах України) над унормованою лінією тренду особливо помітне у 

період 2003-2007 рр. підтверджує гіпотезу про економічно необґрунтоване 

підживлення цінової «бульбашки» на ринку нерухомості за рахунок кредитних 
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коштів та інвестицій, значна частка яких мала зовнішнє фондування. Іноземні 

інвестиції заходили не у галузі виробництва, що також зростала в цей період, а 

у фінансові ринки та безпосередньо на ринок нерухомості. У цих умовах, 

вчасно ідентифікувавши ознаки накопичення цього чинника системного 

ризику, шляхом обмеження фінансової відкритості можна було стримати 

розгортання цінової «бульбашки» на ринку нерухомості України. 

Слід зазначити, що подібний процес спостерігався і в інших економіках ЦСЄ 

з національними валютами: приплив дешевого іноземного капіталу фінансував 

зростання кредитних портфелів національних банків, цінових «бульбашок» на 

ринках нерухомості в період 2004–2007 рр. як у Казахстані, Грузії – зростання 

кредитних ринків до 300–400%), так і ЦСЄ (особливо у найменш розвинених – 

Болгарії, Румунії, Албанії, країнах Прибалтики). В середньому по зазначених 

країнах ЦСЄ зростання кредитних ринків становило до 200–300% за період. У 

країнах Прибалтики – до 400% [146]. 

Цікаво відзначити, що більш розвинені країни ЦСЄ – Угорщина, Чехія, 

Польща – пережили свою кредитну «бульбашку» іноземного фінансування 

раніше – на початку 2000-х років. І на етапі розгортання кредитного буму 

середини 2000-х років уже лунали попередження про їх можливі наслідки [342, 

c. 18]. Загалом у зазначений період алокація іноземного капіталу на внутрішніх 

кредитних ринках напередодні світової фінансової кризи стала загальним 

трендом для багатьох країн та регіонів світу. Врешті-решт і в США 

«бульбашка» на ринку сабпрайм-кредитів була значно мірою профінансована 

іноземним капіталом (зокрема Західної Європи). Так, з 15 найбільших 

андерайтерів американських іпотечних сабпрайм-бондів – 6 були 

європейськими банками з Великої Британії, Франції, Німеччини, Швейцарії 

[343, c. 47]. 

Аналітично узагальнивши запропонований у п.2.3. перелік індикаторів 

оцінки потенційного впливу фінансової відкритості на економічне зростання 

(табл. 4.3): 
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Таблиця 4.3. 

Макропруденційні індикатори та методики їх розрахунку 

Індекс зростання внутрішніх заощаджень не відстає від індексу зростання 

капітальних інвестицій (SІ ≥ 1):  𝑆𝐼 = ( 𝑆𝑡𝑆𝑡−1) / ( 𝐼𝑡𝐼𝑡−1) ,   
Ефективність фінансового сектора (акумуляція), позитивна динаміка 

коефіцієнта інтенсивності залучення заощаджень (kD > 1):  𝑘𝐷 = (∆𝐷𝑡𝐺𝑆𝑡 ) / (∆𝐷𝑡−1𝐺𝑆𝑡−1 ) ,   
 

Ефективність ФС (алокація): індекс зростання інвестиційного кредитування 

не відстає від споживчого (kL ≥ 1): 𝑘𝐿 = ( 𝐶𝐿𝑡𝐶𝐿𝑡−1) / ( 𝑃𝐿𝑡𝑃𝐿𝑡−1) ,   
 

Відсутні ознаки кредитного буму:  𝐿𝑡 − 𝐿𝑡𝐻𝑃 ≤ 0 , 
 

Відсутні ознаки перегріву ринку нерухомості: 𝑃𝑡𝐷𝐼𝑡 − ( 𝑃𝑡𝐷𝐼𝑡)𝐻𝑃 ≤ 0 , 
Індекс зростання промислового виробництва не відстає від індексу 

зростання ВВП (ID ≥ 1): 𝐼𝐷 = ( 𝐼𝐷𝑡𝐼𝐷𝑡−1) / ( 𝐺𝐷𝑃𝑡𝐺𝐷𝑃𝑡−1) ,   
Активне сальдо поточного рахунку платіжного балансу (CA > 0) 

 

Джерело: розроблено автором 

 

Представимо отримані значення для України у вигляді таблиці (див табл 4.4): 
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Таблиця 4.4. 

Значення макропруденційних індикаторів потенційного впливу фінансової 
відкритості на економічне зростання України 

 

Роки 
SI kD kL ID CA Lt Pt 

2002 1,08 30,5 0,72 9,4 7,5 -0,10 -0,20 

2003 1,08 40,6 0,67 6,3 5,8 -0,08 0,18 

2004 1,01 28,0 0,74 0,4 10,7 -0,12 0,37 

2005 1,21 60,2 0,66 0,1 3 -0,08 0,15 

2006 1,20 52,8 0,60 -1,2 -1,5 -0,03 0,03 

2007 1,07 76,2 0,83 -0,5 -3,7 0,12 -0,13 

2008 1,10 60,6 0,97 -7,3 -7,1 0,34 -0,21 

2009 0,93 18,8 1,21 -5,8 -1,5 0,17 -0,18 

2010 0,75 55,9 1,25 8,1 -2,2 0,03 -0,18 

2011 1,30 42,0 1,19 2,8 -6,3 -0,03 -0,29 

2012 1,19 44,1 1,13 -1,0 -8,2 -0,09 0,12 

2013 1,19 89,0 1,11 -4,3 -9 -0,04 0,09 

2014 0,68 26,0 1,07 -3,5 -3,4 0,11 0,01 

2015 0,65 11,1 1,17 -3,2 1,8 0,10 0,12 

2016 0,96 22,5 1,13 0,4 -1,4 -0,04 -0,04 

2017 1,14 20,0 0,96 -2,1 -2,2 -0,06 0,03 

2018 1,26 12,7 0,88 -1,7 -3,6 -0,08 0,11 

Джерело: розраховано автором (розширені дані представлені у Додатках) 

 

Описаний алгоритм визначення орієнтирів та напрямів політики регулювання 

фінансової відкритості представляє собою нескладну економетричну модель, 

проте, на думку автора, він дозволяє в першому наближенні детермінувати 

головні гіпотези щодо потенціального впливу фінансової відкритості на 

економічне зростання малої відкритої транзитивної економіки із описом 

основних, пов’язаних з предметом дослідження, макроекономічних змінних. 

Виконані на підставі даних наведених у Додатку З розрахунки ретроспективної 

оцінки макропруденційних індикаторів на прикладі України представлені у 

табл. 4.5. 
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Таблиця 4.5 

Оцінка макропруденційних індикаторів потенційного впливу фінансової 
відкритості на економічне зростання України у 2002-2018 рр. 

Роки SI kD kL ID CA Lt Pt Рез-т 

2002 +1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 +5 

2003 +1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 +3 

2004 +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 

2005 -1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 

2006 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -7 

2007 +1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 

2008 +1 -1 +1 -1 -1 -1 +1 -3 

2009 +1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +3 

2010 -1 -1  +1 +1 -1 +1 +1 +1 

2011 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 

2012 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 

2013 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 

2014 -1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 

2015 -1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 

2016 +1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 +5 

2017 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 

2018 -1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 -5 
Джерело: розраховано автором  

Представлені обрахунки дозволяють зробити висновок, що протягом 

тривалого періоду часу економіка України не була пристосована до підвищення 

фінансової відкритості. Графічно оцінку макропруденційних індикаторів 

потенційного впливу фінансової відкритості на економічне зростання України у 

2002-2018 рр. інтерпретовану по відношенню до необхідних заходів її  

регулювання в Україні представлено на рис. 4.16.: 

Як можна побачити з наведеного графічного представлення, вагомі позитивні 

значення оцінки у період 2002-2004 рр. досить швидко були порушені 

припливом іноземного капіталу на нерегульованих умовах. Макропруденційна 

оцінка впливу ТПК на економічний розвиток відображає періоди доцільності 

заходів фінансової лібералізації (2002-2004 рр. та 2016 р.), а також обмеження 

зовнішнього фінансування (2005-2008 рр.). У 2009-2011 рр. накопичені 

дисбаланси у фінансовому секторі не вдалось усунути і це зумовило 

вразливість економіки у подальшому. 
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Рис. 4.16. Макропруденційна оцінка впливу ТПК на економічний розвиток 
Джерело: складено автором 

 

Позитивні значення 2016 р. переважно зумовлені суттєвими коливаннями 

показників та ефектом низької бази. Цікаво відзначити, що на даному етапі 

(після 2018 р.) уже спостерігаються ознаки погіршення інституційної 

спроможності фінансового сектору, відновлення зростання цін на ринку 

нерухомості та певних ознак загрози розгортання кредитного буму на ринку 

споживчих кредитів. За таких умов поточна стійкість фінансового сектору 

забезпечується не проведеними реформами або заходами фінансової 

лібералізації, а переважно станом економічної стагнації, за якої іноземний 

капітал уникає вітчизняних ринків. 

 

 

4.4. Боротьба з «втечею» капіталу в умовах фінансової відкритості 

Прагнення економічних суб’єктів до можливості безперешкодного виводу 

капіталів з внутрішніх ринків виступає одним із вагомих мотивів руху до 

фінансової відкритості економік з недорозвиненим інституціональним 

середовищем. Відплив капіталу з транзитивних економік відбувається у вигляді 
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легальних інвестицій та нелегального трансферу за кордон у рамках 

специфічних схем кредитування і розрахунків з контрагентами. 

Головним мотивом нелегального трансферу виступає бажання 

зареєструвати капітал у низькоризиковій юрисдикції, бажано з пільговим 

оподаткуванням. Причина, що провокує такий мотив, подвійна: з одного боку, 

слабке інституціональне середовище країни походження капіталу, яке підвищує 

ризик його втрати або знецінення у кризових випадках. З іншого боку – це 

фактор накопичення капіталу незаконним шляхом в умовах трансформації 

правової системи, що унеможливлює його легалізацію в країні походження без 

трансферу через іншу юрисдикцію. Учасниками шокового виведення капіталу є 

також іноземні інвестори, що надають перевагу інструментам спекулятивного 

характеру.  

Натомість відплив капіталу з об’єктивних причин та в інтересах його 

інвестування за кордон забезпечують національні підприємства. До головних 

чинників, що зумовлюють виведення капіталу з країн із транзитивними 

економіками, слід віднести притаманні їм макрочинники: нестабільну 

політичну та економічну ситуацію, конфіскаційний характер оподаткування, 

нестійкість банківського ринку, неналежний захист права власності та інтересів 

інвесторів [344]. 

Зважаючи на узагальнені чинники, можна виокремити три основні 

тенденції відпливу капіталу з країн із транзитивними економіками: 

– негативна (шоковий відплив) – «втеча» капіталу з економіки на 

низхідному етапі економічного циклу; 

– об’єктивна – перманентний відплив капіталу для нівелювання титульного 

ризику в умовах недорозвиненого інституціонального середовища; 

– продуктивна – експорт капіталу на етапі економічного зростання з метою 

розширення ринків збуту та фінансування попиту на експортні товари. 

Термінологія, пов’язана із явищем відпливу капіталу не є усталеною, але 

існує реальна потреба розрізняти різні форми відпливу капіталу для правильної 

детермінації природи явища, а це вимагає їх формалізації [345, c. 9]. Не 
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вдаючись до простого перерахування, відштовхуючись від змістовної природи 

явища та мотивів суб’єктів господарювання, зробимо спробу ідентифікувати 

найбільш важливі та характерні форми відпливу капіталу з внутрішнього ринку 

на зовнішні. При цьому слід розрізняти такі характерні форму відпливу 

капіталу: виведення, «втеча» капіталу та його експорт.  

Відповідно, під вивозом слід розуміти переведення капіталу, накопиченого 

на внутрішніх ринках країни, у зарубіжну юрисдикцію для нівелювання 

титульного ризику, легалізації. «Втеча» капіталу – раптові, ситуативні операції 

щодо виводу капіталу з потенційно ризикованих ринків. Ці форми виводу 

капіталу можуть відбуватись як легальними, так і нелегальними шляхами. 

Водночас легальну форму вивозу капіталу у вигляді інвестиції резидентів за 

кордон у процесі звичайної економічної діяльності слід розглядати як експорт 

капіталу. 

Така формалізація особливостей відпливу капіталу базується на 

узагальненні економічних мотивів, які зумовлюють активність суб’єктів 

господарювання з виводу капіталу за кордон, а саме: 

– страхування титульного ризику; 

– продуктивне розміщення капіталу на ринках з більшою дохідністю; 

– оптимізація оподаткування; 

– легалізація капіталу, отриманого незаконним шляхом. 

Частину потоків капіталу з країни можна визначити як реверсні. В цьому 

випадку йдеться про повернення іноземних інвестицій та погашення зовнішніх 

кредитів. Багаторічний досвід розвитку трансформаційних економік та ринків, 

що розвиваються, показує, що процес вивозу капіталу практично неможливо 

заборонити на перманентній або тривалій основі. Частково його можна 

ускладнити, але в такому випадку капітал продовжить витікати через існуючі 

прогалини в законодавстві або через створення специфічних торгово-

економічних схем. Небезпечно також уводити раптові, необґрунтовані 

обмеження з невизначеним терміном або умовами чи занадто радикальні 

тривалі обмеження на реверс капіталу, оскільки це підриває інвестиційний 
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рейтинг країни. Водночас «втеча» капіталу може бути зумовлена і 

ситуативними факторами [346]. Впровадження короткострокових обмежень на 

рух капіталу здатне суттєво обмежити дію саме таких факторів.  

Ряд дослідників пропонує розуміти під «втечею» капіталу повний обсяг 

капіталу резидентів, який вони вивозять усупереч економічним інтересам 

країни для страхування титульного ризику або легалізації [347]. З таким 

визначенням складно погодитись, з огляду на те, що суттєву частку вивезеного 

таким чином капіталу його власники повертають невдовзі в країну походження 

під виглядом іноземних інвестицій. Тобто для економіки він не втрачається. 

Підтвердженням цього слугує, Зокрема той факт, що досить стала частина 

іноземних інвестицій надходить в Україну з невеликого переліку офшорних 

юрисдикцій: Кіпру, Белізу та Британських Віргінських Островів, загальним 

обсягом до 40%. Фактично ці інвестиції формує капітал українського 

походження [217, c. 78]. Подібний феномен спостерігається і в інших 

трансформаційних економіках. 

Тому власне під «втечею» доцільно розуміти тільки частину ТПК з 

національного на іноземні ринки, які відбуваються під впливом негативних 

ринкових очікувань. Такий капітал виводиться з економіки однієї країни і 

спрямовується в інші, більш перспективні економіки і якщо повертається, то 

лише після відновлення економічного зростання. Деякі дослідники, наприклад 

Л. Фітуні, визначають такий капітал, як «паралегальний» [348]. 

Така форма втечі капіталу є найбільш небезпечною для національної 

економіки, оскільки чинить прямий вплив на реалізацію системного ризику 

фінансової нестабільності. Закономірно супутнім посилюючим фактором при 

цьому виступають негативні ринкові очікування, сформовані на етапі 

уповільнення економічного зростання. В цих умовах вилучення будь-яких форм 

капіталу з ринків посилюватиме економічну стагнацію. Навіть скорочення 

короткострокових позик та портфельних інвестицій провокуватиме зростання 

відсоткових ставок на внутрішніх ринках і, тим самим, гальмування ділової 
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активності. При цьому спектр негативних наслідків раптової втечі капіталу для 

малих відкритих економік є доволі широким: 

- скорочення норми капіталу та інвестицій в економіці; 

- скорочення грошової пропозиції внаслідок інтервенцій центробанку у 

спробі обмежити девальвацію; 

- подорожчання грошових ресурсів внаслідок жорсткої монетарної 

політики; 

- скорочення валютних резервів, погіршення інвестиційної привабливості, 

обмеження зовнішньо-торговельних операцій, порушення платіжного балансу, 

потреба зовнішніх державних запозичень; 

- посилення бюджетного дефіциту. 

Експорт капіталу у вигляді прямих, а в деяких випадках і портфельних, 

інвестицій за кордон національними виробниками є найбільш продуктивною 

формою відпливу капіталу за кордон. Він об’єктивно є необхідним для 

економічного зростання, якщо такі інвестиції спрямовані на розширення ринків 

збуту, розвиток підприємств, вихід на новий рівень конкуренції, опанування 

передових технологій, оптимізацію структури та витрат тощо. Експортований 

виробниками капітал повертається у вигляді нових ланцюгів доданої вартості та 

попиту на внутрішні товари. 

В історичному контексті можна звернути увагу на особливості здійснення 

торгівлі Великою Британією у період її найбільшого розквіту – середини ХІХ 

ст.: «Експорт капіталу (Великої Британії) успішно переміщувався у товарну 

форму, причому, швидше за все, у переважаючому масштабі – в форму 

британських товарів. Непомірні обсяги експорту на континенти в роки війни, в 

Південну Америку у 1808–8110 рр. та 1820–1825 рр., у США у 1830-х роках в 

Індію та Китай у 1840-х роках, неможливо відокремити від позик, що 

надавались у ці періоди. Однаковою мірою і наступний спад, звичайно ж, не 

можна розглядати окремо від призупинення видачі позик» [349]. 

Наочним сучасним прикладом експорту капіталу, що виступає початковим 

етапом ринкової експансії є, Зокрема діяльність китайської корпорації 
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«Sinosure» (Корпорація експортного та кредитного страхування Китаю), яка у 

квітні 2019 р. видала НАК «Нафтогаз» гарантійну квоту на 1 млрд дол. США, 

щоб фінансово забезпечити придбання китайського обладнання для 

«Укргазвидобування» та для інших цілей. Головна причина такої інвестиції – 

забезпечити кредитну підтримку китайських товаровиробників [350].  

Прерогатива експорту капіталу як провідника торговельної експансії 

належить економікам, що активно розвиваються. Потужні економіки, що 

втрачають драйвери розвитку, можуть пасувати перед молодими економіками, 

що мають більш швидкі темпи зростання і, отже, приріст капіталу, проте і вони 

роблять все, щоб зберегти досягнуті позиції, навіть не маючи чіткої 

перспективи прибутку на короткостроковому горизонті. Це добре стало 

помітно у посткризовому періоді після ГФК. У той час, як деякі великі банки 

Європи та США скорочували свої зовнішні позиції, банки інших провідних 

країн, намагалися розширити свої позиції за кордоном, хоча перспективи цієї 

експансії на той момент залишались невизначеними. Половина активів 

найбільших чотирьох банків Канади перебувають поза її кордонами, переважно 

у США. Розширюють свою діяльність за кордоном і банки Японії. «Велика 

четвірка» банків КНР швидко нарощує закордонне кредитування, забезпечуючи 

переважно фінансування зовнішніх ПІІ китайських компаній [142]. 

Таким чином, відплив капіталу може набувати як шкідливої, так і 

продуктивної форми. Частину його – експорт – є сенс навіть підтримувати, 

шкідливу частину потрібно намагатись мінімізувати. Для трансформаційних 

економік з ринками, що розвиваються, та недоформованим інституціональним 

середовищем, відплив капіталу виступає вагомою проблемою. Експорт капіталу 

в таких країнах досить обмежений, інші форми вивозу – перманентно великі за 

обсягом, а найбільш шкідливі форми – раптової втечі капіталу – можуть чинити 

руйнівний вплив, з огляду на їх відносні обсяги. 

Обсяги відпливу капіталу з країн, що розвиваються, стрімко почав 

зростати із початком розмов про нормалізацію монетарної політики в США. 

Після початку ГФК ТПК рухались переважно від розвинених країн, які 
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знижували відсоткові ставки, до країн, що розвиваються. Відтак, на тлі 

позитивних очікувань підвищення ставок ФРС у 2015 р. чистий відплив 

капіталу з країн, що розвиваються, перевищив 500 млрд дол. США, що 

становило понад чверть обсягів, які надійшли після початку ГФК [351]. 

Основним джерелом скорочення присутності капіталу в країнах, що 

розвиваються, виступив банківський кредитний канал. Раптовий відплив 

капіталу у великих обсягах закладає чинники системного ризику через 

скорочення міжнародних резервів, ослаблення валют, падіння вартості цінних 

паперах та інших активів, кризу ліквідності, підвищення вартості боргу тощо.  

Інструментами виводу капіталу за кордон можуть виступати банківські 

перекази, придбання іноземних цінних паперів, неповернення прибутків від 

зовнішньоекономічної діяльності, фіктивні витрати на оплату штрафів, 

страховок, авансів, консультаційних послуг, використання схем з трансфертним 

ціноутворенням та офшорними юрисдикціями тощо. Складність боротьби з 

нелегальним виводом та втечею капіталу полягає в тому, що він може 

відбуватись у цілком легальних адаптивних формах у рамках чинного 

законодавства. Варіація таких схем доволі різноманітна, але вони мають низку 

принципових елементів, що можна відслідкувати. Зокрема такі схеми 

передбачають виконання товарно-розрахункових операцій між підприємствами 

в країні з використанням банківських позик та участю підприємства, що 

реально не функціонує і згодом банкрутує, та операціями із купівлі-продажу 

фінансових інструментів компанією з іноземним капіталом.   

Помітно, що легальність цієї схеми обмежується рамками кожної окремої 

операції, тоді як при виявленні зв’язку між такими операціями наочно 

проявляється прихований реальний зміст схеми з нелегального трансферу 

капіталу. Додатковими ідентифікаторами нелегальної операції виступають 

наявність пов’язаних з банком  осіб та офшорна юрисдикція компанії з 

іноземним капіталом та операції зі сміттєвими цінними паперами. Тож схему 

таких операцій не можна назвати такою, які складно помітити. Складність може 

виникнути на етапі судового розгляду та доведення задуму. Але для побудови 
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системи моніторингу нелегальних ТПК у національній економіці, це вже не є 

принциповим. Головним є те, що із розвитком комп’ютерних систем 

обчислення великих баз даних моніторинг таких операцій у рамках політики 

обмеження офшорних трансакцій – як на регіональному, так і на світовому 

рівнях – швидше за все посилюватиметься.  

Узагальнення світового досвіду боротьби з нелегальними схемами вивозу 

капіталу дозволяє виокремити притаманні ним ознаки: 

– участь в операції підприємства національної юрисдикції, що не здійснює 

реальної економічної діяльності, не виконує взяті зобов’язання та функціонує 

короткий термін часу; 

– висока частка суми передплати (близько 50% і більше) за фіктивною 

торговельною операцією, що не повертається у випадку невиконання 

торговельної операції; 

– відсутні претензії, позови за невиконаними контрактами; 

– використання специфічного фінансового інструменту, цінних паперів 

маловідомих компаній, що не мають широкого обігу; 

– участь в операціях компанії з іноземними інвестиціями, походженням з 

офшорної юрисдикції або країни – фінансового «хабу». 

Перераховані ознаки свідчать про цілком реальну можливість ускладнити 

регулюючими органами здійснення таких операцій, підвищивши ризики і 

трансакційні витрати на їх проведення і певним чином обмежити їх обсяги. 

Хоча основним напрямом обмеження відпливу капіталу з національних ринків 

слід вважати усунення фундаментальних економічних причин та мотивів цього 

процесу в рамках системного підходу розвитку економіки та побудови політики 

контролю ТПК, потрібно також удосконалювати і методи запобігання вивозу 

капіталу на мікрорівні – перевірки підприємств та пруденційного нагляду на 

фінансових ринках. Досвід таких країн, як Іспанія, Малайзія, Таїланд, у сфері 

боротьби з нелегальним вивозом капіталу показує, що такий контроль в певних 

межах може бути ефективним [237].  
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В експертному та науковому середовищі поширена думка, що «втеча» 

капіталу, під якою, як правило, розуміють вивіз капіталу загалом, порушує 

фінансово-кредитний резерв економіки, зумовлює матеріальні збитки та 

підриває національну безпеку, а також впливає на стабільність національної 

грошової одиниці [345, c. 15]. Останній ризик в умовах вивозу капіталу є 

найбільш реальним. 

Малоефективними виявляються заходи, втілені під виглядом політики 

амністії капіталів, отриманих, для прикладу, злочинним шляхом і виведених за 

кордон. По-перше, відсутність передумов для її дієвості відображає певна 

абсурдність такого постулювання такої політики. Виведений за кордон капітал 

уже є легалізованим і юридичні чинники його повернення правоохоронними 

органами малоймовірні. По-друге, як підтвердити повноту повернення капіталу 

і чи можна амністувати капітал, здобутого шляхом вчинення тяжких злочинів. 

По-третє, відсутні надійні інструменти повернення амністованого капіталу зі 

збереженням анонімності. 

Водночас причини вивозу значної частини капіталу мають і цілком 

об’єктивну природу [352]. З одного боку, це високі ризики та мала ефективність 

недорозвиненої інституційної структури (як у розрізі сегментів, так і установ) 

фінансового сектора. В таких умовах застрахувати накопичений капітал від 

знецінення або втрати титулу на нього – об’єктивна потреба й обмеження на 

його вивіз підвищуватимуть сприйняття ризикованості внутрішнього 

середовища. Боротьба повинна вестись із вивозом капіталу, отриманого 

незаконним шляхом, але це питання не зовсім зі сфери регулювання потоків 

капіталу, а швидше із правоохоронної. 

З іншого боку, об’єктивною причиною вивозу легального капіталу, окрім 

страхування, виступає неможливість його продуктивної алокації в умовах 

економічної стагнації та обмеженого розвитку фінансових ринків. За умови 

обмеження його вивозу, такий капітал так чи інакше буде переведений у 

валюту або вкладений у нерухомість. Проте він не матиме продуктивного 
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впливу на економіку без наявності принаймні кредитної активності банків і, 

швидше за все, обертатиметься у тіньовій сфері національної економіки. 

В умовах активізації економічного зростання та появи попиту на кредитні 

ресурси мотиви вивозу капіталу компенсуються високою дохідністю його 

вкладення на внутрішньому ринку країн, що розвиваються. Це також сприяє і 

реінвестуванню вже вивезеного капіталу. Саме тому прямо обмежувати вивіз 

легального капіталу безперспективно – з ним потрібно боротися шляхом 

розвитку інституційної структури внутрішніх фінансових ринків та реалізацією 

програм економічного зростання. 

Хоча вивіз капіталу в інші юрисдикції для страхування від втрати 

характерний і для розвинених країн, для країн, що розвиваються, обсяги 

вивезеного капіталу можуть становити вагому частину внутрішнього ресурсу 

[353]. В окремі періоди країни, що розвиваються за обсягами вивозу капіталу 

випереджають і розвинені. Так, за даними Global Financial Integrity [354], що 

відображають «незаконні фінансові потоки»13, у період 2008-2017 рр. незаконні 

ТПК між 36 розвиненими країнами та 135 країнами, що розвиваються склали 

загальну суму 8,7 трлн дол США. У 2017 р. ця сума сягнула 817,6 млрд дол 

США.  У ТОР-10 країн з найбільшими обсягами незаконних ТПК у даному 

рейтингу присутні і відносно лібералізовані країни: Польща, Туреччина, 

Угорщина. Україна не займає високих позицій в цьому рейтингу, але загальний 

обсяг незаконних ТПК за 1008-2017 рр. склав 47,0 млрд дол США, при 

середньорічних обсягах 4,7 млрд дол США. На етапах зростання політичної або 

економічної невпевненості ці суми помітно зростали. Зокрема у 2008 р. обсяг 

вивезеного капіталу, порівняно із попередніми роками зріс утричі – до 16,9 

млрд дол США. Натомість за такими ж схемами у країну в ці періоди 

заводилось удвічі-втричі менше капіталу за обсягами [355]. 

                                         
13 "Незаконні фінансові потоки" (Illicit Financial Flows) – включають багато видів операцій, такі як 
торговельні приховування, контрабанда, ухилення від сплати податків тощо. Вони розраховані на 
порівнянні потенційних та реальних обсягів міжнародної торгівлі країн світу та відображають 
частину незаконних ТПК, яка обертається у сфері торгівлі. 
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Існує ціла низка методів оцінки обсягів «втечі» капіталу з країни за даними 

платіжного балансу: сальдо приросту закордонних активів, зовнішні активи та 

заборгованість банків, дані про перекази за кордон. Більш простий підхід 

аналізу відпливу капіталу з країни полягає у дослідженні платіжних балансів за 

статтею «Чисті помилки та упущення», яка визначається за методологією МВФ. 

У теорії стаття «Помилки та упущення» нівелює розбіжність у форматі 

первинних даних, на підставі яких складається платіжний баланс. Відтак 

наявність стійких вагомих відхилень даних при зведенні платіжного балансу 

свідчить про наявність не статистичної, а фактичної розбіжності між 

нормативною та реальною вартістю міжнародних торгових операцій, що 

швидше за все і втілює нелегальні операції з капіталом. 

Таким чином, із певними допущеннями стаття «Чисті помилки та 

упущення» може використовуватись для оцінки нелегальних потоків капіталу. 

Хоча за абсолютними даними обсяги неврахованих потоків капіталу за «Чисті 

помилки та упущення» суттєво менші, порівняно зі звітом Global Financial 

Integrity, на нашу думку, вони загалом вірно відображають відносну динаміку. 

Середні значення відпливу капіталу по країнах ЦСЄ та України за такою 

методикою відображено на рис. 4.17. 

 

Рис. 4.17. Динаміка неврахованого відпливу (від’ємні значення) та припливу 
(додатні) капіталу в країни ЦСЄ та України у 1994–2018 рр., % ВВП 
Джерело: [146].   
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Як показує аналіз динаміки та структури ТПК України та країн ЦСЄ, 

відплив капіталу на початковому етапі перехідного періоду відбувався схожим 

чином і набув особливо помітних обсягів після активного періоду приватизації 

державної власності. Такий вивіз капіталу, безумовно, слід вважати негативним 

явищем, попри те, що, ймовірно, він був частково компенсований припливом 

іноземного капіталу під проєкти приватизації [352]. 

Як видно з рис. 4.17., обидві групи країн характеризуються переважанням 

відпливу капіталу протягом усього періоду, за винятком обмеженого проміжку 

часу напередодні кризи, коли в усіх країнах регіону, як і загалом по світу, 

активізувався рух ТПК від розвинених країн на ринки країн, що розвиваються. 

Слід зазначити, що капітал найбільш потужних економік регіону: Угорщини, 

Польщі чинить суттєвий вплив на характер руху ТПК інших країн у регіоні.  

Взявши до уваги регіональний фактор, представлені дані дають підстави 

зробити висновок про такі особливості руху ТПК у межах регіону. До початку 

2000-х років відбувався переважно вивіз капіталу із пострадянських країн у 

східноєвропейські країни, де він отримував страхування титульного ризику та 

легалізувався. Це загалом підтверджується активною співпрацею підприємств 

пострадянських країн із країнами Австрії, Угорщини, Прибалтики.  

З початку 2000-х рр. в умовах економічного буму в пострадянських 

країнах, помітним є перерозподіл ТПК із країн ЦСЄ у їх напрямі. Однією з 

наочних форм цього став прихід в Україну дочірніх підрозділів 

східноєвропейських банків («Райфайзен», «ОТП», «Кредобанк» ін.). Після 

початку глобальної фінансової кризи відбувся раптовий розворот потоків 

капіталу. Згодом помітна певна синхронізація відпливу капіталу із країн як 

пострадянських, так і ЦСЄ, що відповідає світовому тренду посткризового 

перетікання капіталу у бік розвинених економік.  

Останні тенденції виглядають доволі цікаво – капітал з 2016 р. активніше 

повертається на ринки пострадянських країн. Проте, швидше за все, дається 

взнаки ефект низької бази, втеча капіталу з РФ під впливом санкцій та окремі 

проєкти приватизації, що згадувались раніше. Додатковим фактором руху 
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капіталу в напрямі від ЦСЄ до пострадянських країн, ймовірно, може бути 

трудова міграція. Динаміка тіньових потоків капіталу в Україні, базуючись на 

статті «Помилки й упущення» платіжного балансу, представлена на рис. 4.18. 

 

Рис. 4.18. Динаміка неврахованого відпливу (від’ємні значення) та припливу 
(додатні) капіталу в Україні у 1994–2019 рр., млн дол. США 

Джерело: [146]. 

 

Цей графік досить наочно відображає динаміку тіньових ТПК з України у 

період до 2014 р. Найбільш характерними є періоди початку та середини 2000-х 

років. У ці періоди активне економічне піднесення сприяло нагромадженню 

капіталу в країні. Разом із тим, за відсутності розвиненого інституціонального 

середовища, нагромаджений капітал регулярно виводився за кордон для 

легалізації в іноземних юрисдикціях. При цьому в умовах посилення 

регулювання в напрямі обмеження ТПК капітал продовжував надходити в 

країну (скоріше повертатись) за тіньовими схемами. Це добре видно у періоди 

2008–2012 рр. та 2016–2017 рр. Етап розгортання фінансово-політичної кризи у 

2014 р. навряд чи є репрезентативним, оскільки в умовах масового банкрутства 

банків до запровадження обмежень на рух ТПК, його вивід відбувався у 

масових масштабах, але у цілком легальних формах іноземних позик. 

Слід відзначити, що існують й інші оцінки втечі капіталу в яких наша 

країна тривалий час виступає експортером капіталу. Так, згідно із 

дослідженнями американської неурядової організації Global Financial Integrity, 
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тільки в період з 2004 по 2014 роки з України нелегально було виведено понад 

115,4 млрд дол. США [356].  

Характерною особливістю процесу втечі українського капіталу за кордон 

стало використання фінансових установ квазіофшорних юрисдикцій. Зокрема 

через приватний австрійський банк середнього розміру, який спеціалізувався 

головним чином на управлінні активами та фондовому менеджменті, – Anglo 

Austrian AAB Bank AG14 протягом 2015–2016 рр. З цього банку, за даними 

ФГВФО, було незаконно виведено понад 400 млн євро. При цьому потрібно 

зазначити, що належне функціонування механізмів фінмоніторингу дають 

змогу якщо не запобігти, то хоча б частково відшкодувати такі шкідливі 

операції, – так і це зловживання з часом було викрито, тож у листопаді 2019 р. 

ЄЦБ відкликав ліцензію цього банку після ідентифікації економічно 

необґрунтованих операцій [357]. Саме тому одним з необхідних інструментів 

боротьби з перманентним відпливом та раптовою втечею капіталу з малих 

відкритих економік є налагоджені механізми моніторингу та контролю за рухом 

ТПК. 

З аналізу характеру руху нелегальних ТПК в Україні можна зробити два 

вагомі висновки. По-перше, рух ТПК, усупереч заборонам, може відбуватись в 

обох напрямах, у т.ч. і на внутрішні ринки. По-друге, приплив капіталу із 

зовнішнього ринку нелегальним шляхом може відбуватись у великих обсягах і 

здатен чинити вагомий вплив на чинники фінансової стабільності. При аналізі 

чинників системного ризику, його також потрібно враховувати на висхідних 

етапах економічних циклів. Загалом характер нелегальних ТПК в Україні ще 

раз підтверджує переважно регіональне поширення ТПК у транзитивних 

економіках, що не демонструють помітних темпів розвитку. 

Якщо згадати про джерела надходження в Україну іноземних інвестицій, 

стає зрозуміло, що частина виведеного капіталу повертається згодом 

легальними каналами у вигляді ПІІ. З огляду на регіональну структуру 

припливу ПІІ в Україну, 60% обсягу яких становлять країни-офшори або 
                                         
14 До 2019 р. функціонував під назвою Meinl Bank. 



312 
 
юрисдикції з пільговими умовами розміщення капіталів: Нідерланди, Кіпр, 

Австрія, Німеччина, Швейцарія, левова частка таких «іноземних» інвестицій 

насправді є поверненням національного капіталу [358, с. 4].  

Більше того, у період активізації припливу іноземного капіталу частка 

країн походження інвестицій в Україну, з пільговими умовами розміщення 

капіталів зазнала помітного збільшення. Так, якщо у 2003 р. частка інвестицій в 

Україну з США складала 16,3%, Кіпру – 12,3%, Нідерландів – 7,2%, то вже у 

2011 р. відповідні частки склали, США – 3,2%, Кіпр – 22,1%, Нідерланди – 

19,1% [276]. 

Це пояснює обмежений вплив припливу ПІІ на трансфер технологій та 

управлінських практик. Реальним наслідком таких інвестицій можна вважати 

здебільшого кредитну підтримку розширення обсягів споживання і хеджування 

титульного ризику власників підприємств, а також встановлення віддаленого 

контролю за потенційними конкурентами. 

Сучасним прикладом такого повернення вітчизняного капіталу, виведеного 

з банківської системи на початку фінансово-політичної кризи 2014–2015 р., слід 

вважати масове придбання ОВДП України «нерезидентами» у 2019 р., яке на 

01.01.2020 р. становило 132 млрд грн [359]. Малоймовірно, що інвесторами в 

українські ОВДП на цьому етапі виступають справжні нерезиденти. У такому 

випадку продаж ОВДП іноземним інвесторам українського походження слід 

вважати певною платою за повернення національного капіталу, ціна якої 

дорівнює відсотковим ставкам за проданими цінними паперами. 

Слід також звернути увагу на ще один канал втрати капіталу 

трансформаційними економіками: надмірне накопичення зовнішньої 

заборгованості (зокрема державної), що з часом продукує вагоме джерело 

перманентного відпливу капіталу у вигляді її обслуговування. Замкнене коло 

боргового навантаження, коли нові кредити беруться для обслуговування 

старих, погіршує інвестиційний клімат у частині сприйняття ризиків 

трансформаційної економіки і провокують нові відпливи як іноземного 

капіталу, так і нелегальну втечу капіталу національних компаній. А 



313 
 
використання бюджетних надходжень для обслуговування зовнішньої 

заборгованості знижує рівень заощаджень в економіці та інвестиційну функцію 

державних фінансів. Досить наочним прикладом цього є ситуація, що 

спостерігається в Україні, де ставка обслуговування зовнішнього боргу є одна з 

найвищих у світі [360].  

Одним з неочевидних проявів перетікання капіталу з економік, що 

розвиваються у розвинені країни втілює процес накопичення резервних активів 

державою. У спробі забезпечити фінансову стабільність шляхом накопичення 

міжнародних валютних резервів та убезпечити приватний фінансовий капітал, 

малі відкриті економіки купують фінансові активи розвинених країн, з огляду 

на їх надійність. За даними ЮНКТАД, таким чином у період 2000-2018 рр. 16 

країн, що розвиваються щорічно переводили у розвинені країни близько 440 

млрд дол США (або 2,2% їхнього ВВП) [260]. 

Узагальнюючи світовий досвід боротьби з непродуктивним вивозом 

капіталу можна виокремити такі необхідні елементи організації практики його 

запобіганню: 

– розвиток інституціонального середовища фінансового сектора; 

– удосконалення системи корпоративного управління; 

– удосконалення системи валютного регулювання; 

– ідентифікація операцій, що формують статтю «Помилки та упущення» 

платіжного балансу; 

– обмеження фінансових операцій з офшорними юрисдикціями; 

– запровадження державної політики моніторингу та контролю за ТПК; 

– стимулювання повернення національного капіталу шляхом операцій на 

відкритому ринку. 

Вирішення проблеми непродуктивного та нелегального відпливу капіталу 

лежить у площині поєднання адміністративно-регуляторних та ринкових 

заходів у рамках комплексної державної політики, орієнтованої на розвиток 

інституціонального середовища [358, С. 6]. Як зазначалось вище, прямі 

обмеження на відплив капіталу можуть бути ефективними лише на 
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короткостроковій основі. Для обмеження відпливу капіталу на перманентній 

або довгостроковій основі потрібно боротись з його глибинними факторами та 

причинами, доповнюючи їх заходами моніторингу та контролю ТПК. 

Насамперед це стосується розвитку інституціонального середовища 

фінансового сектора країни включно з інститутом захисту права власності, 

інструментами хеджування юридичних та ринкових ризиків, механізмами 

фінансового моніторингу. 

Розвинене інституціональне середовище фінансових ринків та ринкових 

інститутів загалом (у т.ч. захисту права власності) відіграє найбільш помітну 

роль в обмеженні відпливу капіталу в його непродуктивних формах. 

Транзитивна економіка зі слабким захистом права власності та недорозвиненою 

ринковою структурою, як правило, стикається з втечею капіталу та 

поверненням його у вигляді припливу ПІІ, що створює враження фінансової 

відкритості економіки. Але чистий потік буде мінімальним, що відображає 

швидше фінансову закритість такої економіки. Більше того, згідно з певними 

дослідженнями, навіть країна з великим економічним потенціалом та високою 

загальною факторною продуктивністю і браком капіталу зазнаватиме втечі 

капіталу при ознаках слабкого захисту права власності в її юрисдикції [361]. 

Особливі складнощі становить боротьба з напівлегальним вивозом 

капіталу, коли у рамках легальних схем проводяться фінансові операції, 

реальним змістом яких є вивід капіталу за кордон. Наприклад, кредитування 

дочірньої або пов’язаної компанії за кордоном або фінансові розрахунки через 

непрацююче підприємство та операції зі сміттєвими цінними паперами через 

офшорні компанії. В міжнародному законодавстві такі операції підпадають під 

особливий моніторинг, оскільки містять ознаки злочину.  

Одним із перспективних напрямів боротьби з цим явищем може стати 

розвиток інституту корпоративного управління. Важливим елементом 

запобігання напівлегальним схемам ТПК через споріднені структури є 

розділення менеджменту та власника підприємства. Подібні операції містять 

ризик викриття органами фінансового моніторингу, що тягне юридичну 
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відповідальність менеджменту компанії. У випадку, коли менеджмент та 

власник капіталу споріднені, вони мають економічну мотивацію ризикувати. 

Якщо менеджмент відносно незалежний від власника, мотивація для ризику 

знижується. Цьому сприяє також покращення системи аудиту та корпоративної 

звітності.  

Виключно важливим елементом запобігання втечі та нелегальному вивозу 

капіталу є розвиток системи валютного регулювання, оскільки всі операції з 

виводу капіталу за кордон проходять через етап валютно-обмінної операції. 

Саме тому наявність ефективного системи валютного регулювання є 

необхідною умовою запобігання нелегальним ТПК із країни – як у формі втечі, 

так і перманентного вивозу капіталу, отриманого нелегальним шляхом. 

Ще одним важливим елементом слід вважати удосконалення системи 

статистичної обробки даних платіжного балансу. Стаття балансу «Чисті 

помилки і упущення» містить джерело даних про нелегальні міжнародні 

фінансові операції. В поточних умовах розвитку інформаційно-обчислювальної 

техніки, запровадження систем обробки великих баз даних та цифровізації 

звітності, відкривається перспектива виявлення джерел викривлень підсумку 

платіжного балансу з точністю до підприємства, а згодом – і до операції. 

Загалом, у транзитивних країнах з недостатньо розвиненим ринковим 

середовищем негативні тенденції ТПК формує феномен втечі капіталу, що має 

два основні прояви. Перший – перманентний вивіз капіталу, зумовленого 

слабким розвитком інституціонального середовища фінансового сектора та 

значною часткою капіталу, отриманого нелегальним шляхом. Другий – втеча 

капіталу при зміні економічного тренду в країні. При цьому якщо вивезений 

капітал тяжіє до повернення, то останній феномен – раптової кон’юнктурної 

втечі капіталу, що здебільшого відбувається ще на етапі негативних ринкових 

очікувань, – є найбільшим проявом накопичення системного ризику внаслідок 

проциклічної волатильності, притаманної ТПК. 
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Висновки до розділу 4. 

Попри активне проголошення політики «відкритого вікна» для іноземних 

інвестицій та численні спроби стимулювання їх припливу заходами фінансової 

лібералізації та податкового стимулювання, рівень нормативних обмежень на 

рух ТПК в Україні лишався високим відносно інших транзитивних економік. 

Така практика відображає наявність певного регуляторного парадоксу 

фінансової відкритості України. 

Постулюючи політику фінансової лібералізації, держава зберігала численні 

обмеження у сфері руху потоків капіталу у т.ч. в рамках валютного 

регулювання, оскільки регулярні екзогенні шоки закономірно не давали 

можливості продовжити політику лібералізації. Разом з тим, попри численні 

нормативні обмеження, слабка інституційна спроможність регуляторів України 

зумовила той факт, що реальна фінансова відкритість України в окремі періоди 

сягала середнього рівня по регіону ЦСЄ.  

Стабілізація фінансового сектору України, пожвавлення економічної 

активності у середині 2000-х рр. привернули великі обсяги ТПК. Експансія 

іноземного капіталу в Україну, обсяги якого у період 2005-2008 рр. склали 

загалом понад 75 млрд дол США, обмежено профінансувала нагромадження 

основного капіталу. В цей час частка банківських позик у джерелах капітальних 

інвестицій в національній економіці зросла з 8 лише до 17%, а кошти іноземних 

інвесторів навіть знизились з 6 до 4%.  

При тому, що позитивний вплив ТПК виявився обмеженим, повною мірою 

проявились негативні закономірності їх алокації в умовах відсутністю політики 

регулювання. Навіть ПІІ, які спрямовувались у сектор НФК, мали обмежений 

вплив на розвиток капітальних інвестицій в українській економіці. Такі 

інвестиції значною мірою забезпечували фінансово-кредитну підтримку 

імпортерів та місцевих ріелтерів продукції іноземних виробників, 

спрямовувались у спекулятивні сегменти, а також мали фіктивний характер. 
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Відтак, іноземні інвестиції та внутрішні заощадження інтенсивно 

витрачались на фінансування споживчого попиту, що зумовило порушення 

макроекономічних балансів, у т.ч. зовнішньої торгівлі. Тим самим приплив 

капіталу значною мірою фінансував дефіцит поточного рахунку платіжного 

балансу. В умовах кризи цей дефіцит вже фінансувався за рахунок збільшення 

державного боргу. 

Стрімке зростання фінансової відкритості України у період 2004-2008 рр. 

мало обмежений позитивний вплив на розвиток її фінансового сектора і 

забезпечило швидше кількісне поглиблення, ніж якісний розвиток його 

інституційної спроможності. Зокрема ідентифіковано обмежений вплив на 

розвиток конкуренції, інструментарію хеджування ризиків, вирівнювання 

інформаційної симетрії, функціональної спроможності банківського сектору.  

В умовах недорозвиненої інституціональної структури фінансового 

сектору та браку можливостей абсорбувати ці потоки в реальному секторі, вони 

локалізувались на ринках нерухомості та споживчого кредитування і 

профінансували цінові бульбашки на нерухомість та фінансові активи. 

Найбільш наочним проявом неконтрольованої фінансової відкритості України 

став кредитний бум 2005-2008 рр., значною мірою підігрітий проциклічною 

компонентою зовнішнього фінансування. 

Досвід України підтверджує необхідність розробки політики регулювання 

фінансової відкритості через контроль за обсягами та структурними 

параметрами припливу ТПК, максимізації їх продуктивних ефектів, боротьби з 

втечею капіталу, обмеження системного ризику та підвищення інституційної 

спроможності державних регуляторів. 

Прагнення економічних суб’єктів до безперешкодного виводу капіталів з 

внутрішніх ринків виступає одним з вагомих чинників фінансової відкритості 

економіки, щорозвивається. Водночас відплив капіталу може набувати як 

продуктивної, так і шкідливої форм. Продуктивна форма являє собою експорт 

капіталу у вигляді легальних інвестицій. Цілями таких інвестицій може бути 

отримання доступу до технологій та розширення ринків збуту виробниками 
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національної продукції. Такий експорт капіталу є необхідною умовою 

економічного зростання і повертається у вигляді нових ланцюгів доданої 

вартості та попиту на товари національного виробництва. Натомість найбільш 

шкідливу та небезпечну форму являє нелегальний трансфер капіталу за кордон, 

у рамках специфічних схем кредитування і розрахунків. 

Запобігання реалізації шкідливих форм втечі капіталу потребує належних 

систем контролю. Відповідний контроль наразі є цілком можливими в умовах 

наявного розвитку технологій з обчислення великих баз даних. Спрощують 

побудову такого контролю доволі типові ознаки нелегальних операцій, метою 

яких є виведення капіталу. Успішна боротьба з нелегальною втечею капіталу 

дасть можливість уникнути шкідливої, з огляду на соціальну справедливість, 

ініціативи з амністії капіталів отриманих незаконним шляхом. 

Додаткові заходи з обмеження вивозу капіталу повинні бути орієнтовані 

передусім на розвиток інституційної структури внутрішніх фінансових ринків 

для нівелювання титульного та фінансових ризиків та реалізації державних 

програм розвитку. Останнє розширить можливості для інвестування в межах 

країни, знизивши інтерес збереження капіталу за кордоном. 
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5. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ 

РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ВІДКРИТОСТІ В УКРАЇНІ 

Розвиток сучасної ринкової економіки неможливий в умовах фінансової 

автаркії. Водночас неконтрольований рух економіки до фінансової відкритості 

формує її структурну вразливість до неминучих екзогенних шоків. Проведені у 

попередніх розділах узагальнення теоретико-методологічного обґрунтування 

актуальних підходів та аналіз практики різних країн дають змогу 

сформулювати твердження про необхідність регулювання фінансової 

відкритості економіки із визначенням концептуальних основ проведення 

відповідної політики в інтересах економічного розвитку. 

Інституціональний підхід до фінансової відкритості передусім дозволяє 

розширити об’єкт регулювання з меж законодавчих норм до неформальних 

інститутів, які значною мірою визначають характеристики руху ТПК в країні і 

повинні братись до уваги з метою підвищення інституційної спроможності 

регулятора на максимізації продуктивних ефектів для економіки. Такий підхід 

передбачає формування законодавчих вимог з урахуванням таких 

неформальних обмежень, як конкурентоспроможність, довіра, рівень 

сприйняття ризиків тощо. Відтак, напрями розвитку інституціонального 

забезпечення політики регулювання фінансової відкритості, повинні включати: 

концептуалізацію політики регулювання фінансової відкритості та механізму її 

реалізації; формалізацію критеріїв оцінки впливу фінансової відкритості на 

економічний розвиток; окреслення інструментарію впливу та взаємодії 

суб’єктів регулювання, а також розвиток елементів підвищення їх 

ефективності. 

 

5.1. Формування механізму регулювання фінансової відкритості 

Концептуальні основи руху регулювання фінансової відкритості 

національної економіки в інтересах підтримки її зростання визначають цілі, 

умови, етапи, інструменти та засоби забезпечення ефективності регулювання 
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фінансової відкритості. Починаючи з 1990-х рр. регулятори багатьох країн 

робили спроби визначити пріоритети та етапи зняття обмежень на рух капіталу. 

Свого часу набув поширення підхід, сформований МВФ щодо принципового 

визначення етапів проведення безпечної фінансової лібералізації ( рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1. Узагальнення підходу МВФ до порядку фінансової лібералізації 
Джерело: [149]. 

 

На певному етапі цей підхід отримав визнання як доступний алгоритм, в 

основу якого було покладено залежність етапів лібералізації від структурного 

розподілу ТПК за ступенем ризику, як вони на той момент оцінувались. Перебіг 

процесів напередодні та після ГФК суттєво деформував економічний зміст ТПК 

і наразі проведений в роботі аналіз не дає підстав визнати виправданим 

структурний розподіл ТПК за етапами лібералізації. Як було показано в 

попередніх розділах роботи, ПІІ самі по собі не надають переваг для 

економічного зростання, так само як і інвестиції за кордон на висхідному етапі 
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розвитку економіки самі по собі не становлять для неї значних загроз. Будь-які 

види ТПК лише доповнюють реальні економічні процеси в рамках наявного 

середовища фінансового ринку. 

Відтак об’єктом регулювання повинні виступати не просто транскордонні 

потоки капіталу та їх характеристики.  За певних умов, Зокрема високого рівня 

інституційної спроможності держави таке регулювання матиме ефект, але сам 

цей ефект може мати обмежений вплив на економічний розвиток. Натомість 

об’єктом регулювання повинна виступати фінансова відкритість економіки, а 

саме інституційні відносини, що визначають свободу транскордонного руху 

фінансового капіталу у всіх можливих своїх проявах: нормативно-правове 

регулювання, інституційна спроможність держави дотримати виконання цих 

норм, інституціональне середовище фінансового сектору (параметри 

конкуренції, інформації, захисту прав та інтересів), що спонукає до фінансової 

діяльності в межах національної юрисдикції, прозорі правила регулювання 

сфери транскордонного руху потоків капіталу та вимоги до інвестиційної 

діяльності з урахуванням суперечливих мотивів інституційних учасників 

визначених макроекономічною динамікою та конкурентоспроможністю 

економіки. Її також можна визначити як політику вирівнювання 

інституціональних деформацій у сфері відносин з ТПК в інтересах розвитку 

національної економіки. Додаткові причини необхідності регулювання 

фінансової відкритості, а не лише ТПК полягають у наступному: 

 регулювання ТПК сприймається і реалізується на практиці через 

обмеження руху ТПК, тоді як регулювання фінансової відкритості 

передбачає регулювання у широкому спектрі проявів: структурних, 

практичних аспектів тощо, допускає зміну напрямів, не вступаючи у 

суперечність із глобальним трендом на лібералізацію; 

 регулювання фінансової відкритості може відбуватись і за нульового рівня 

прямих обмежень на потоки капіталу, як це можна побачити на прикладі 

розвинених країн, у рамках державних програм, інвестиційної, 

комунікаційної політики, діяльності НФІР, деофшоризації тощо); 
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 регулювання фінансової відкритості на відміну від регулювання ТПК 

орієнтоване не лише на встановлення нормативів, а й на гнучкість заходів 

державних органів, спрямованих на забезпечення їх дотримання;  

Натомість концептуальна парадигма регулювання фінансової відкритості 

економіки повинна полягати в тому, що пріоритетом повинно стати 

забезпечення фінансової стабільності, залучення проектних інвестицій та 

допомоги за цільовими програмами, інтеграція зі світовими ринками, а також 

підтримка продуктивного експорту внутрішнього капіталу з метою отримання 

технологій та розширення ринків збуту. З огляду на це, потрібно зважати на 

такі чинники, як приплив спекулятивного (неінвестиційного) капіталу, 

перманентний вивіз, сплески та втечі капіталу, що можуть формувати 

системний ризик фінансової нестабільності. 

Базуючись на результатах аналізу емпіричних даних щодо взаємозв’язку 

фінансової відкритості та економічного розвитку, зарубіжної практики, 

узагальнення теоретико-методологічних підходів та напрямів інституційного 

забезпечення, в роботі представлено концептуалізацію моделі регулювання 

фінансової відкритості, яка включає такі основні елементи (див рис. 5.2):  

Разом із тим, процес максимізації продуктивного впливу ефектів 

фінансової відкритості може бути досягнута лише в рамках реалізації 

відповідної політики. Політика регулювання фінансової відкритості 

представляє собою комплекс заходів органів державної влади у сфері фінансів 

спрямованих на обмеження або збільшення обсягів ТПК в економіці, 

корегування їхніх структурних параметрів та потенційних наслідків для 

національної економіки.  

Концептуальний принцип дії політики регулювання фінансової 

відкритості полягає у запровадженні інструментів контролю та обмеження 

еластичності національної фінансової системи по відношенню до впливу 

транскордонних потоків капіталу, дія яких визначається мінливістю ринкової 

кон’юнктури та призводить до надмірного і прискореного накопичення 

макроекономічних дисбалансів та чинників системного ризику фінансової 
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нестабільності. Ефективність дії цих інструментів вимагає їх поширення у 

монетарній, валютній, фіскальній сферах, що, на даному етапі, забезпечує саме 

політика макропруденційного регулювання. 

 

Рис. 5.2. Концептуалізація підходу до регулювання фінансової відкритості 
Джерело: розроблено автором 
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Відповідно до ідентифікованого впливу ТПК доцільно проводити політику 

регулювання фінансової відкритості, що на загал зводитиметься до такого 

балансування інтересів економічного розвитку та забезпечення фінансової 

стабільності: при уповільненні економічного розвитку та/або реалізації 

системного ризику фінансової нестабільності – стимулювання припливу та 

ускладнення відпливу капіталу; при прискоренні економічного розвитку та/або 

накопиченні чинників системного ризику – стимулювання або дерегуляція 

відпливу та обтяження припливу ТПК. Більш детальну інформацію для 

визначення конкретних заходів політики регулювання фінансової відкритості 

визначатимуть показники системно важливих індикаторів. 

Реалізація такого підходу передбачає всеосяжний і довгостроковий 

контроль за рухом капіталу, що є необхідною передумовою убезпечення 

національного виробництва від дестабілізуючих зовнішніх шоків. Інструменти 

контролю та заходи обмеження еластичності національної фінансової системи 

по відношенню до впливу ТПК повинні враховувати індивідуальні 

характеристики  конкретної країни із врахуванням рівня її фінансової 

відкритості та інституціональної структури її фінансової системи.  

Відповідно, практичне втілення концептуалізованого підходу до регулювання 

фінансової відкритості в Україні потребує теоретичного узагальнення 

механізму політики регулювання фінансової відкритості, принципова схема 

якого представлена на рис. 5.3. 

Втілення запропонованого в роботі інституціонального підходу до 

регулювання фінансової відкритості потребує формування механізму не лише 

на рівні організації взаємодії суб’єктів та об’єктів регулювання, але й офіційної 

імплементації представленого вище концептуального бачення змісту та ролі 

фінансової відкритості національної економіки, стратегії її регулювання в 

інтересах економічного розвитку та формалізації організаційного впливу 

регуляторних політик та заходів, відповідно до обґрунтованих взаємозв’язків 

фінансової відкритості з розвитком реального і фінансового секторів економіки. 
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 Рис. 5.3. Концептуалізація механізму політики регулювання фінансової 
відкритості в Україні 

Джерело: розроблено автором 
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стабільності 

Політики та заходи (інструменти): 
 монетарна (зміна дохідності фінансових 
інструментів, операції емісії/стерилізації) 
 фіскальна (податки, пільги, операції на 
відкритому ринку) 
 валютно-курсова (регулювання попиту-
пропозиції, вимоги до валютних операцій) 
 макропруденційна (усунення 
структурних дисбалансів у ФС) 
 управління МПК (прямі обмеження та 
вимоги резервування) 
 підвищення інституційної 
спроможності державного регулювання 
(розвиток інституціонального середовища 
ФС, валютного регулювання, інвестиційної 
політики, діяльності  НФІР, фінтех, 
інформаційно-комунікаційне забезпечення) 

Позитивне 
значення 

індикаторів 
досягнуто? 

Напрями регулювання ФВ: 
Розширення: 

- фінансова (валютна) лібералізація 
- приваблення іноземного капіталу 
- підтримка експорту національного капіталу 
- активізація інтеграційних процесів 
- зміцнення довіри та підвищення 

транспарентності регулювання 
 

Обмеження: 
- обмеження руху ТПК 

- цільове спрямування іноземних інвестицій 
- збільшення термінів фондування та 
виведення інвестицій 
- боротьба із втечею капіталу 
- обмеження попиту на іноземну валюту 

 

НІ 

ТАК 

концептуальний рівень 

стратегічний рівень 

організаційний рівень 
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Основні моменти організації механізму регулювання фінансової 

відкритості базуються на обґрунтованому у попередніх розділах припущенні, 

що ефекти фінансової відкритості залежать від поточної макроекономічної 

ситуації та розвитку фінансового сектору. В залежності від цього ефекти 

фінансової відкритості можуть мати продуктивні та контрпродуктивні наслідки. 

Такий підхід відображено на концептуальному рівні механізму у вигляді 

основних принципів, функцій та цілей регулювання.  

Відповідно, основними принципами регулювання фінансової відкритості в 

Україні повинні виступати: 

– підпорядкованість державній економічній політиці та програмам 

розвитку; 

– комплексність дії, спрямованої на всі прояви інституційних відносин, що 

втілюють рух ТПК (як формальні, так і неформальні); 

– узгодженість політик, інструментів та заходів регуляторів ; 

– превентивний характер, орієнтований на запобіжні заходи; 

– транспарентність та передбачуваність заходів регуляторного впливу з 

боку держави.  

Функції державного регулювання фінансової відкритості повинні бути 

зосередженні у рамках контролю за рухом ТПК у всіх їх проявах та 

інституційними відносинами, що їх втілюють; нівелюванні негативного 

екзогенного впливу та стабілізації фінансових ринків; стимулювання 

ендогенного економічного розвитку шляхом максимізації продуктивних 

ефектів фінансової відкритості; регулювання розподілу цих ефектів та 

продуктивної алокації залучених та розміщених фінансових ресурсів. 

Формалізація зазначених принципів та функцій покликана забезпечити 

досягнення наступних цілей регулювання фінансової відкритості, головними з 

яких з яких, у загальному вигляді, є фінансова підтримка реалізації державної 

економічної політики та програм економічного розвитку, стимулювання 

інституційного розвитку фінансового сектору, підтримка стабільності 

національної валюти, зміцнення монетарного суверенітету, розширення 



327 
 
можливостей фінансової інтеграції у світову економіку, а також підтримка 

експорту національного капіталу. 

Усвідомлення та реалізація принципу визначальної ролі економічної 

динаміки та супутніх макроекономічних факторів щодо етапів та структури 

фінансової лібералізації становить принципово важливий елемент регулювання 

фінансової відкритості для транзитивних економік в інтересах максимізації 

продуктивного впливу руху ТПК. Критичний аналіз підходів щодо визначення 

потреб забезпечення фінансової стабільності та реалізації переваг фінансової 

відкритості дає підстави до найбільш істотних критеріїв підвищення фінансової 

відкритості віднести досягнення таких цілей: 

– прискорення нагромадження валового національного капіталу в умовах 

підвищення фінансової відкритості, узгоджене з динамікою норми 

внутрішніх заощаджень; 

– імпорт сучасних нових технологій та устаткування збалансований з 

припливом ПІІ та динамікою капітальних інвестицій; 

– здешевлення фінансових ресурсів на внутрішньому ринку; 

– обмеження впливу проциклічної компоненти волатильних потоків капіталу 

на економічну динаміку; 

– використання експорту капіталу як провідника власної торговельної 

експансії. 

При цьому до чинників, що визначають цілі обмеження фінансової 

відкритості, слід включати реальні загрози зростання системного ризику, такі 

як: 

– приплив або втеча короткострокових волатильних потоків капіталу; 

– порушення нормативів або структурних параметрів фінансових ринків; 

– неконтрольоване зміцнення або знецінення національної валюти; 

– зростання цінових бульбашок на ринках фінансових активів, 

нерухомості; 

– перегрів економіки або скорочення фінансового забезпечення її 

розвитку; 
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– втрата міжнародних резервів; 

Стратегія політики регулювання фінансової відкритості повинна базується на 

тому самому припущенні, що нерегульовані потоки капіталу «за замовченням» 

не несуть позитивного впливу для малої сировинної економіки. Визначальну 

роль відіграє економічна динаміка та структурно-функціональні параметри 

розвитку інституціонального середовища фінансового сектора. Саме їх 

потрібно покласти в основу етапів руху транзитивної економіки до фінансової 

відкритості. Слід орієнтуватися на такі параметри макроекономічної динаміки, 

що визначатимуть доцільність розширення або обмеження стану фінансової 

відкритості економіки, тобто напрями її регулювання ( табл. 5.1). 

Таблиця 5.1. 

Параметри макроекономічної динаміки, що визначають напрями 
регулювання фінансової відкритості 

Мотивуючі Стримуючі 
 Темпи економічного зростання, 
адекватні потенційним, диверсифікація 
структури економіки; 
 збільшення темпів нагромадження 
капіталу, інвестицій та заощаджень, 
підвищення рівня технологічного укладу 
економіки; 
 розвиток якості ринкових 
інститутів (конкуренції, захисту права 
власності, практик управління, 
вирівнювання інформаційної асиметрії); 
 інституційний розвиток 
фінансових ринків, зниження системного 
ризику фінансової нестабільності; 
 наближення вартості 
національного капіталу до середніх 
значень по регіону, поглиблення 
фінансових ринків та підвищення 
ступеня фінансової інклюзії 

 Економічне зростання з 
переважанням факторів на боці попиту; 
 спрощення технологічної 
структури економіки; 
 нагромадження чинників 
системного ризику та фінансової 
нестабільності; 
 підвищення рівня концентрації 
фінансових ринків, структурно-
функціональна деформація фінансової 
системи; 
 втрата монетарної незалежності та 
дієвості монетарного регулювання; 
 прискорення нагромадження 
зовнішньої заборгованості економіки; 
 ознаки зростання цінових 
«бульбашок» на ринках нерухомості та 
фінансових активів; 

Джерело: складено автором. 

Слід також зазначити, що з точки зору стратегії регулювання фінансової 

відкритості  оптимальним є оподаткування припливу капіталу (або 

субсидування відпливу капіталу), якщо він зростає швидше, ніж інший світ, та 

оподаткування відпливу капіталу (або субсидування припливу капіталу), якщо 
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він зростатиме повільніше. У довгостроковій перспективі, якщо відносні ТПК 

взаємно компенсуються до стабільного стану, податки на транскордонні потоки 

капіталу зводяться до нульової ставки, тим самим реалізуючи фінансову 

лібералізацію [362]. 

Відтак вплив фінансової відкритості залежить від поточних параметрів 

економічного розвитку, які таким чином визначають і напрями регулювання 

фінансової відкритості. Такі параметри, як: 

– адекватні потенційним темпи економічного зростання (відсутність 

перегріву ринків); диверсифікація структури економіки; збільшення темпів 

нагромадження основного капіталу; зростання норми інвестицій та 

заощаджень; підвищення рівня технологічного укладу економіки; розвиток 

якості ринкових інститутів (конкуренції, захисту права власності, практик 

управління, вирівнювання інформаційної асиметрії, фінансової інклюзії); 

зниження системного ризику фінансової нестабільності; наближення вартості 

національного капіталу до середніх значень по регіону: забезпечують 

можливості проведення заходів фінансової лібералізації, тоді як: 

– економічне зростання з переважанням факторів на боці попиту 

(ознаки перегріву); спрощення технологічної структури економіки; 

нагромадження чинників системного ризику та фінансової нестабільності; 

структурно-функціональна деформація фінансової системи (зниження норми 

заощаджень, валютизація, концентрація, переорієнтація на споживче 

кредитування, ознаки цінових «бульбашок» на ринках фінансових активів); 

обмеження монетарної незалежності та дієвості монетарного регулювання; 

прискорення нагромадження зовнішньої заборгованості економіки: свідчать 

про необхідність посилення контролю та регулювання руху ТПК. 

Для оцінки відповідності зазначених параметрів інституційного розвитку 

економіки потенційному впливу на них ТПК потрібно зважати на такі 

індикатори макроекономічної динаміки та структурно-функціонального 

розвитку інституціонального середовища фінансового сектора, як: баланс 

динаміки внутрішніх інвестицій та заощаджень, функціональна спроможність 
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фінансового сектору в частині акумулювання та алокації фінансового капіталу, 

індекс промислового виробництва, сальдо поточного рахунку платіжного 

балансу, ознаки розгортання кредитного «буму» та цінової «бульбашки» на 

ринку нерухомості.  

Система індикаторів впливу ТПК на економічний розвиток забезпечує 

можливість транспарентності регулювання на основі попередження та 

інформування щодо загроз, можливостей та доцільності проведення фінансової 

лібералізації або обмеження фінансової відкритості та закласти передумови 

алгоритмізації процесу регулювання фінансової відкритості. Така система 

індикаторів з одного боку повинна допомогти регуляторам України оцінити 

співвідношення між потенційними перевагами та загрозами накопичення 

чинників системного ризику поточної фінансової відкритості, а учасникам 

відносин, що втілюють рух ТПК дати інформацію про очікувані зміни 

регуляторної політики. Відповідно, офіційне проголошення цих 

макропруденційних індикаторів допоможе забезпечити прозорість умов 

регулювання фінансової відкритості для інституційних учасників фінансових 

ринків, які самостійно орієнтуючись на їх значення зможуть передбачити 

можливі заходи регуляторів. 

Поточна динаміка запропонованих в роботі макроіндикаторів для України 

показує переважання загроз від проведення фінансової лібералізації на даному 

етапі через незадовільні параметри показників відношення приросту інвестицій 

до заощаджень, індексів промислового виробництва та сальдо платіжного 

балансу, а також високі ризики розгортання буму споживчого кредитування та 

цінової «бульбашки» на ринку нерухомості. Активне залучення іноземного 

капіталу в таких умовах призведе до поглиблення моделі зовнішнього 

фінансування економічної стабільності. 

Формування механізму регулювання фінансової відкритості повинно 

базуватись на запровадженні контролю за ТПК в системі інституційних 

відносин, що визначають особливості оформлення та реалізації відносин, що 
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впливають на транскордонними фінансовими транзакції у всіх основних їх 

проявах: 

 транскордонні кредитні операції та надання гарантій; 

 залучення та вивід інвестицій, репатріація дивідендів; 

 валютні операції; 

 операції з нерухомістю (нерезидентів та резидентів за кордоном);  

 фізичне переміщення капіталів; 

 інституційна спроможність регуляторів; 

 інституціональне середовище фінансового сектору (конкуренція, 

доступ, довіра, захист прав тощо); 

 сприйняття фінансової відкритості іноземними інвесторами у 

рамках міжнародної оцінки (зокрема інвестиційного клімату); 

Ці, а також інші відносини, що і визначають об’єкт регулювання.  

Широкий спектр інституційних відносин, що забезпечують можливості та 

характеристики руху ТПК, зумовлюють вагомий перелік суб’єктів 

регулювання, які у найбільш загальному вигляді повинні бути представлені 

НБУ (найбільші повноваження у регулюванні фінансового боку відносин, а 

також неформальних інститутів довіри, конкуренції, модернізації 

регуляторного інструментарію) та низкою органів та міністерств Уряду. 

З них найбільшу роль відіграють Міністерство фінансів, яке відповідає за 

боргову та фіскальну політику,  а також є суб’єктом валютного регулювання. 

Вагомий вплив на характер та параметри фінансової відкритості мають 

Міністерство економічного розвитку та торгівлі, яке визначає проекти та 

державні програми економічного розвитку і співпрацює з міжнародними 

фінансовими організаціями в частині залучення інвестицій та проектної 

допомоги. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів має вагомий 

регуляторний вплив на напрями інвестування іноземного капіталу. 

Окрім міністерств вплив на рух ТПК можуть здійснювати інші органи 

Уряду: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка окрім 

регулювання емісії та обігу цінних паперів та встановлення порядку здійснення 
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професійної діяльності на ринку цінних паперів іноземними юридичними 

особами та підприємствами з іноземними інвестиціями, також впливає на 

дивідендну політику, погоджує основні напрями інвестиційної політики та 

здійснює моніторинг руху інвестицій в Україну та за її межі через фондовий 

ринок [363]. Так само помітний вплив на рух ТПК, у своїх сферах діяльності, 

можуть чинити національні фінансові інститути розвитку (Зокрема державні 

банки), ПрАТ «Експортно-кредитне агентство», яке уповноважене КМУ на 

виконання функцій, забезпечення фінансових зобов'язань та здійснення прав, 

що випливають з двосторонніх угод України про сприяння та взаємний захист 

інвестицій, а також багатосторонніх міжнародно-правових актів України [364]. 

Як зазначалось, аргументи на користь необхідності формування політики 

регулювання потоків капіталу останнім часом лунають навіть на найвищому 

рівні МВФ. На думку фахівців, здійснення контролю за потоками капіталу 

можливе за поєднання політики регуляторної та фіскальної. При цьому 

останній відводиться досить вагома роль у контролі та регулюванні потоків 

капіталу. Не можна, звичайно, забувати і про інструменти монетарної політики 

у стримуванні волатильності ТПК, особливо ж у частині валютно-курсової 

політики. 

Загалом, підхід фахівців МВФ полягає у поєднанні видів політики 

бюджетної та монетарно-фінансової сфери із їх підпорядкуванням інтересам 

макроекономічної політики. У схематичному вигляді цей підхід можна 

представити  таким чином ( рис. 5.4).  
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Рис. 5.4. Диспозиція політик у сфері фінансів та їх цілей в рамках 

регулювання фінансової відкритості 
Джерело: [365]. 

Підхід МВФ щодо необхідності поєднання різних сфер економічної 

політики поділяє й Комітет глобальної фінансової системи15. Він розвиває 

рекомендації МВФ щодо твердження, що прагнення запобігти негативним 

наслідкам від потоків капіталу вимагає поєднання відповідальної 

макроекономічної, боргової, валютної політики, ефективного управління 

рахунком капіталу, накопичення відповідних рівнів резервів для збільшення 

подушки безпеки, а також потребує цілеспрямованого використання 

пруденційного регулювання і розвитку стійких внутрішніх фінансових ринків, 

які забезпечують оптимальну відповідь на великі й волатильні потоки капіталу 

в економіках, що розвиваються [366]. 

Політика регулювання фінансової відкритості повинна об’єднати потенціал 

фіскальної, монетарної та видів регуляторних політики в різних сегментах 

фінансових ринків. Такого симбіозу можливо досягнути в рамках сучасних 

підходів, що передбачають узгодження інтересів монетарного регулювання та 

                                         
15 Комітет з питань глобальної фінансової системи – Committee on the Global Financial System (CGFS) 
– орган, до повноважень якого входить аналіз макроекономічної ситуації, визначення потенційних 
джерел нестабільності глобального фінансового середовища шляхом регулярного та комплексного 
моніторингу процесів, які відбуваються на фінансових ринках. 
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забезпечення фінансової стабільності в рамках макропруденційного 

регулювання. Саме його потенціал здатний реалізувати комплексне 

регулювання ТПК в інтересах економічної динаміки. Необхідний асортимент 

інструментарію було узагальнено в попередніх розділах. Потрібно відзначити, 

що практика впровадження МПР у транзитивних країнах неоднорідна, проте 

останні результати досліджень свідчать про її помітний вплив на обмеження 

трансмісії екзогенних шоків через фінансову відкритість економіки [367]. 

Разом із тим, на регулювання фінансової відкритості можуть впливати не 

лише зазначені політики. Комплекс політик, що впливає на регулювання 

потоків капіталу є помітно ширшим і включно із суб’єктами регулювання його 

можна узагальнити таким чином ( табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Види політик, що включають заходи  у сфері регулювання фінансової 
відкритості 

Суб’єкти та види політики Цілі та напрями впливу 

Центральний банк: 
– монетарна 
– валютно-курсова  
– фінансової стабільності 
(пруденційна) 
– макропруденційна 
– інформаційно-комунікаційна 

– обмеження волатильності фінансових потоків; 
– обмеження коливань курсу валюти; 
– режими валютного курсу, що підвищують або 
обмежують ФВ; 
– стимулювання внутрішніх заощаджень; 
– регулювання строковості та волатильності ТПК; 
– інституційний розвиток банківського ринку 

Уряд: 
– фіскальна 
– боргова 
– інвестиційна 
– макропруденційна 
– інформаційно-комунікаційна 

– фіскальна рестрикція або стимулювання; 
– обмеження попиту на іноземний капітал; 
– контрциклічні заходи; 
– адміністрування вивозу капіталу; 
– попит на інвестиції та регулювання їх обігу; 
– розвиток інституціонального середовища фінансового 
сектора 

Комісія з регулювання 
фондових ринків: 
– інвестиційна 
– дивідендна 
– макропруденційна 
– інформаційно-комунікаційна 

– регулювання строкової та валютної структури ринку; 
– контрциклічні заходи; 
– регулювання обсягів інвестиційного капіталу; 
– інституційний розвиток ринку ЦП 

Джерело: складено автором. 

Принциповим елементом даної політики є контроль ТПК у всіх основних їх 

проявах: міжнародне кредитування та надання гарантій, залучення та вивід 

інвестицій, репатріація дивідендів, купівля нерухомості та фінансові операції 
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нерезидентів; страхування нерезидентів та компаній з іноземною участю; 

валютні операції у будь-якому вигляді; рух нелегальних потоків капіталу тощо 

з метою обмеження еластичності зв’язку національних фінансових ринків з 

динамікою руху транскордонних потоків капіталу. В іншому випадку 

лишатимуться схеми обходу обмежень, які будуть нівелювати їх дієвість, як це 

траплялось весь попередній час. 

Комплекс заходів регулювання фінансової відкритості умовно можна 

згрупувати за видами політик, в рамках яких воно реалізується: монетарна, 

фіскальна, валютно-курсова, фінансової стабільності, контролю за потоками 

капіталу, макропруденційна, інвестиційної, інформаційно-комунікаційної тощо. 

Монетарна політика лишається центральною політикою регулювання 

грошово-кредитної сфери. Регулювання обсягів ТПК в її рамках відбувається  

через зміну дохідності фінансових інструментів, операцій з емісії або 

стерилізації грошової маси. Проте, монетарне регулювання дає невеликі 

можливості впливу на структуру потоків капіталу. Крім того, в умовах високого 

рівня фінансової відкритості заходи монетарної політики можуть мати 

інверсійний вплив на ТПК: підняття відсоткових ставок або норм резервування 

може призвести до припливу іноземного капіталу або активізації банківських 

запозичень на зовнішніх ринках.  

Валютно-курсова політика. Ключовим елементом трансмісії зовнішніх 

шоків виступає валютний курс. Приплив іноземного капіталу провокує 

ревальваційний тиск на національну валюту, що може бути небажаним з точки 

зору підтримки національних виробників. Ще більш негативним проявом може 

стати некерована девальвація національної валюти у випадку раптової втечі 

капіталу. З цих причин вибір режиму валютного курсу на сучасному етапі 

втратив свою однозначність, знизився й рівень критики його регулювання. Для 

малої відкритої економіки зі слабкою національною валютою валютно-курсова 

політика виступає одним із найбільш ефективних сфер регулювання потоків 

капіталу як за обсягами, так і, що найголовніше, за структурою.  
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Політика фінансової стабільності. Головним чином орієнтована на 

забезпечення стійкості кожної окремої фінансової установи. На 

мікропруденційному рівні її інструменти та заходи втілюють дієві механізми 

обмеження чинників системного ризику на рівні стійкості фінансових установ 

до неконтрольованого впливу транскордонних потоків капіталу. 

Макропруденційна політика є сучасним напрямом підвищення дієвості 

регулювання структурних параметрів впливу ТПК на фінансовий сектор як 

взаємопов’язаної системи, а не лише окремої установи. Макропруденційні 

інструменти (у т.ч. загального впливу – буфер капіталу, адміністративні 

вимоги, стресс-тести; секторального – CCB, LTV, DSTI, секторальні та валютні 

адміністративні вимоги; регулювання ліквідності – NSFR, LCR, резервні 

вимоги за валютними активами; структурного – адміністративні обмеження 

щодо ринкової частки та міжбанківських операцій; інструменти спрямовані на 

підвищення фінансової міцності фінансових установ, що проводять операції з 

транскордонними потоками капіталу, вирівнювання характеристик їх джерел 

фінансування та зниження ризиків розриву ліквідності, строковості, валютного 

та взаємопов’язаності фінансових установ) розширюють функціонал 

регулювання впливу ТПК на загально-системному, та секторальному рівнях 

через адміністративні обмеження щодо ринкової частки та міжбанківських 

операцій; інструменти спрямовані на підвищення міцності фінансових установ, 

що проводять операції з транскордонними потоками капіталу, вирівнювання 

характеристик їх джерел фінансування та зниження ризиків розриву 

ліквідності, строковості, валютного та взаємопов’язаності фінансових установ 

тощо. 

Необхідність запровадження макропруденційних засобів контролю та 

обмеження еластичності зумовлена наявністю в сучасній світовій фінансовій 

системі проблеми «надмірної еластичності», зумовленої відсутністю сильних 

якорів для запобігання накопиченню бумів на ринках фінансових активів, які 

регулярно викликають фінансові кризи з наступною їх трансмісією на реальні 
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сектори економіки [368]. А також перспективами узгодження інших видів 

політик та заходів регуляторів у рамках макропруденційної політики. 

Те, що макропруденційне регулювання може набувати пріоритету перед 

ціновою стабільністю і монетарним регулюванням підтверджують висновки 

ЄБРР. Відповідно до концепції розвитку монетарних ринків економік, що 

розвиваються, інструменти макропруденційного регулювання повинні 

виступити першою лінією оборони для усунення фінансових дисбалансів, тоді 

як монетарні інструменти є занадто грубими і малоефективними для 

забезпечення фінансової стабільності і тому повинні використовуватись для 

вирішення цього завдання в останню чергу [369]. 

Використання макропруденційного інструментарію для регулювання 

фінансової відкритості більш докладно розкрито у розділі 5.2.  

Контроль за потоками капіталу. Первинний рубіж регулювання, 

зосереджений у сфері операцій по фінансовому рахунку і рахунку операцій з 

капіталом, проте може досить легко обходитись за допомогою схем 

трансфертного ціноутворення, торговельних кредитів, специфікації видів 

фінансових операцій тощо. Особливу складність викликає регулювання 

проциклічних, великих за обсягами припливів та відпливів капіталу [370]. 

Перші з них зумовлені наявністю в економіці привабливої сфери для 

інвестування, наприклад, видобування енергоресурсів, а другі – необхідністю 

нівелювання ризиків недорозвиненого інституціонального середовища. 

Складність полягає в тому, що фактори, які зумовлюють такий рух ТПК, – 

фундаментальні та діють тривалий час, тоді як адміністративні обмеження – 

дієві в короткостроковому періоді. Більш перспективними з цієї ж причини 

знову ж таки видаються ринкові або програмні обмеження. Проте і вони 

повинні бути адаптивними, оскільки перманентні потоки з часом обходитимуть 

невигідні ринкові обмеження. Для регулювання короткострокових запозичень 

на банківському ринку, за досвідом латиноамериканських країн, непогано 

зарекомендували строкові нормативи резервування за такими позиками. 
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Фіскальна політика зазвичай не асоціюється із регулюванням потоків 

капіталу, але дослідження показують, що країни, які використовують фіскальні 

заходи меншою мірою піддаються негативним наслідкам раптових припливів 

капіталу. Такі заходи, як оподаткування та пільги для національних та 

іноземних інвестицій, операції на відкритому ринку виявляються найбільш 

дієвими в частині контрциклічного впливу на приплив капіталу, зниження 

ризику перегріву економіки та тиску на національну валюту. Крім цього, 

адекватні заходи фіскальної політики спрямовані на оподаткування певних 

видів інвестицій або операцій з іноземним капіталом зменшують необхідність 

втручання у монетарну сферу або валютний ринок.  

 Інвестиційна політика є одним з найважливіших напрямів максимізації 

продуктивного впливу ТПК на економічний розвиток. Різні країни, зокрема і у 

межах ЄС, широко застосовують нормативи щодо термінів та напрямів 

розміщення іноземних та національних інвестицій, вимоги до частки 

іноземного капіталу у галузі, термінів перебування інвестицій, норми 

використання продукції національних виробників тощо. Перспективним 

напрямом максимізації продуктивного впливу іноземних інвестицій є 

налагодження співпраці національних фінансових інститутів розвитку з 

іноземними інституційними інвесторами – банками розвитку. 

Комунікаційна політика через роз’яснення цілей регулювання ТПК, змісту 

та правил обмежень, не тільки сприяє підвищенню інституційної спроможності 

регуляторів, але й позитивно впливає на обмеження стадного ефекту поведінки 

учасників фінансових ринків, впливу спекулянтів, вирівнювання інформаційної 

асиметрії та орієнтуванні іноземних інвесторів щодо перспективних галузей та 

підприємств. 

 Окрім формалізованих політик фінансової сфери, основою забезпечення 

фінансової стабільності української економіки виступає адекватна 

макроекономічна політика та політика інституціонального розвитку 

фінансового сектору України. А забезпечення ефективності дії регуляторних 

заходів вимагає їх комплексного поширення у монетарній, валютній, фіскальній 
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сферах, що, на даному етапі, більшою мірою забезпечує саме політика 

макропруденційного регулювання.  

На підставі визначеного у попередніх розділах теоретико-

методологічного обґрунтування бажаних цілей фінансової лібералізації, 

основних проявів реальних ефектів фінансової відкритості, співвідношення між 

якими опосередковується супутніми макроекономічними параметрами, що 

можуть сприяти лібералізації або спонукати до обмеження фінансової 

відкритості, узагальнено напрями підвищення інституційної спроможності 

державного регулювання фінансової відкритості.  

Заходи підвищення інституційної спроможності державного регулювання 

фінансової відкритості передбачають також розвиток інституціонального 

середовища та інституційної структури фінансового сектору, у т.ч. ємкісного 

валютного, фондового ринку та ринку міжбанківського кредитування; 

модернізації та узгодження регуляторних політик, а також відповідну 

адаптацію інвестиційної політики, діяльності національних фінансових 

інститутів розвитку, деофшоризацію, розвиток фінтеху та інформаційно-

комунікаційне забезпечення.  

Найважливішим з цих заходів слід визнати належний розвитку фінансового 

сектора країни та, в першу чергу, його інституціонального середовища. Саме 

фінансовий сектор країни виступає головною передавальною ланкою між ТПК 

та її економікою, включаючи як позитивний їх вплив, так і вплив ринкових 

шоків. Водночас самі по собі показники обсягів та глибини окремих сегментів 

фінансових ринків – фондового, кредитного, валютного – не відображають 

здатність фінансового сектора реалізувати переваги зростання фінансової 

відкритості та нівелювати її ризики. Безпечний та продуктивний рух 

транзитивної економіки до фінансової відкритості потребує визначення його 

концептуальних основ на принципах раціонального вибору, інституційний 

зміст якого полягає в тому, що він є інструментом надання суб'єктові 

відповідальності як фундаментальної соціальної функції [371, c. 65]. 
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На розвиток вітчизняного фінансового сектора в умовах фінансової 

відкритості чинять потужний екзогенний вплив світові фінанси. Якщо на шляху 

до фінансової відкритості фінансовий сектор сформувався на суб’єктній основі, 

відповідно до потреб внутрішнього економічного зростання, в умовах 

фінансової відкритості такий фінансовий ринок пройде природній відбір, 

зберігаючи свою суб’єктність та поступово адаптуючись до умов світових 

ринків. Водночас незрілий фінансовий сектор країни в умовах фінансової 

відкритості  формуватиметься на екзогенних засадах. Таким чином він може 

мати потужні кількісні параметри, але його структурно-функціональні якості не 

відповідатимуть вимогам розвитку національної економіки. 

Екзогенний вплив ТПК на розвиток фінансового сектора України дуже 

потужний і значною мірою формує його кількісні параметри через 

проциклічний тиск на національну валюту, динаміку споживання, формування 

цінових «бульбашок», деформацію структури фінансового сектора, а також 

загрозу реалізації накопиченого системного ризику. Всі численні випадки 

припливу великих обсягів іноземного капіталу закінчувалися раптовими 

зупинками та втечею капіталу, провокуючи потужні фінансові кризи в малих 

відкритих економіках [190]. Завдання держави – виступати джерелом 

ендогенного впливу, спрямованого на розвиток якісних параметрів 

внутрішнього фінансового сектора, з метою формування його суб’єктності як 

елемента економічного розвитку суспільства. Завдання держави – виступати 

джерелом ендогенного впливу, спрямованого на розвиток якісних параметрів 

внутрішнього фінансового сектора, з метою формування його суб’єктності як 

елемента економічного розвитку суспільства. 

Тривалий час державні політики розвитку фінансового сектора були 

орієнтовані на розвиток окремих його сегментів, інструментів або кількісних 

параметрів. Цей підхід не виправдав себе за тривалий період трансформації 

економіки після набуття незалежності. На заваді цьому стало багато факторів, у 

т.ч. декілька потужних фінансових та політичних криз. Слід модернізувати 

підхід щодо формування політики державного забезпечення розвитку 
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фінансового сектора, який потрібно зорієнтувати не на розвиток його сегментів, 

а насамперед на формування повноцінного інституціонального середовища. 

Лише в умовах дієвого інституціонального середовища може відбуватися 

розбудова функціональної структури фінансових ринків із сучасними 

інститутами та інструментами. 

Так само і дієва система регулювання фінансової відкритості неможлива без 

розвитку та удосконалення інституційного середовища фінансового сектора. 

Інституціональне середовище загалом – це сукупність фундаментальних 

соціальних, правових, політичних, економічних, морально-етичних та 

культурних правил і норм, що визначають поведінку та взаємовідносини у 

суспільстві, у т.ч. між господарюючими суб’єктами і державою, і повинні бути 

спрямовані на підвищення ефективності економіки та якості життя населення 

[372, c. 100]. Основними елементами інституціонального середовища 

фінансового сектора України, що потребують розвитку можна визначити такі ( 

табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Матриця цілей розвитку інституціонального середовища фінансового 
сектора 

Захист прав та інтересів 
учасників фінансових 
ринків 

Вільний доступ до 
ринків, інструментів та 
послуг 

Інформаційне 
забезпечення 

Підвищення рівня довіри 
між учасниками ринку 

Розширення медіації та 
фінансової інклюзії 

Формування 
зворотного зв'язку 

Розвиток конкуренції Посилення функції 
саморегуляції 

Професійний розвиток 
регуляторів ринку 

Джерело: розроблено автором. 

Прогрес у досягненні цілей цієї матриці сприятиме суб’єктному розвитку 

вітчизняного фінансового сектора, посилить його функціональну спроможність 

та стійкість до екзогенних шоків, що у свою чергу відкриє перспективи 

продуктивної фінансової лібералізації економіки. Належний структурно-

функціональний розвиток фінансового сектора країни забезпечить можливість 

зниження відсоткових ставок, розширення фінансового інструментарію, 

посилить зв'язок фінансового сектора з реальним. Це сприятиме обмеженню 
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попиту на короткостроковий спекулятивний капітал, оптимізує структуру ТПК 

та знизить пов’язані з їх рухом ризики фінансових криз. Саме по собі 

поглиблення ринкового середовища не може слугувати гарантією раціональної 

поведінки учасників. Так само і стимули власності не виключають неефективне 

управління. Потрібен нагляд, який ефективно проводять регулятори [373, c. 35]. 

До інших напрямів підвищення інституційної спроможності державного 

регулювання фінансової відкритості відносяться посилення ролі валютного 

регулювання, адаптація інвестиційної політики, розширення діяльності НФІР, 

розвиток фінтеху та інформаційно-комунікаційне забезпечення. Кожен з цих 

напрямів являє собою важливу складову інституціоналізації механізму 

регулювання фінансової відкритості і більш докладно розглянуті у розділі 5.3. 

На міжнародному рівні заходи підвищення інституційної спроможності 

повинні бути орієнтованими на: 

- збереження національного суверенітету у частині можливості 

запровадження контролю та, по мірі необхідності, заходів регулювання на 

ТПК поза наявними міжнародними економічними угодами, наявні 

двосторонні або інтеграційні угоди повинні допускати можливість 

регулювати ТПК без ризику порушення угоди; 

- доцільним є розробка механізму контролю за ТПК на міжнародному рівні. 

Такий механізм підвищить захищеність малих відкритих економік, які за 

власної слабкої інституціональної спроможності обмежені у можливостях 

протистояти сплескам припливу ТПК. 

- заходи обмеження на відплив та раптову втечу капіталу повинні бути 

інтегровані у політики фінансової стабільності та монетарної політики у 

рамках макропруденційного регулювання. 

Загалом координація заходів контролю за ТПК на міжнародному рівні не 

тільки підвищить ефективність руху міжнародного капіталу, зменшивши його 

спекулятивну складову, але й вимагатиме менше обмежень в окремих країнах, 

інституційна слабкість яких піддає їх посиленому ризику екзогенних шоків та 
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потребує від національних регуляторів жорстких обмежень валютного 

регулювання та руху ТПК. 

Серед іншого, формування політики регулювання фінансової відкритості 

потребує врахування низки екзогенних чинників, що чинять помітний вплив на 

перспективи руху ТПК. Зокрема це стосується впливу регіонального, 

інтеграційного чинників та посткризової трансформації фінансових ринків. 

Вплив регіонального чинника проявляється в тому, що на пов’язаних тісними 

економічними зв’язками ринках регіону, з приблизно однаковим рівнем 

інституціонального розвитку, характер руху ТПК є подібним. Уряди таких 

країн можуть бути зацікавлені в наявності заходів контролю, спрямованих на 

запобігання діям інших країн, які можуть спровокувати небажану поведінку 

волатильних короткострокових ТПК. Це свідчить про доцільність 

регіонального співробітництва та координації заходів макроекономічної 

політики і заходів контролю за рухом ТПК у межах регіону [216].  

Таким чином, забезпечення реалізації визначених концептуальних основ 

політики регулювання фінансової відкритості в інтересах економічного 

розвитку України потребує формування механізму, що забезпечить можливість 

перманентного моніторингу та превентивного реагування засобами наявного та 

перспективного інструментарію, а також заходами підвищення інституційної 

спроможності державного регулювання на виклики проциклічного впливу ТПК 

на економічний розвиток, виявлені макропруденційним індикаторами з метою 

підвищенні здатності економіки продуктивно засвоювати приплив іноземного 

капіталу та відсікати волатильні проциклічні потоки капіталу. 

Аналіз довгострокових перспектив розвитку фінансових систем, в умовах 

збереження глобалізаційного тренду в ринкових відносинах, засвідчує 

наявність певних переваг руху в бік фінансової відкритості для повноцінної 

реалізації економічного потенціалу. Адже теоретична альтернатива: закрита 

фінансова система, обмежує можливості з розширення ринків збуту, трансферу 

технологій, реалізації інтеграційних переваг, знижує суб’єктну роль у світовій 

економіці і, таким чином, обмежує й потенціал економічного розвитку країни. 
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Необхідність збільшення інвестиційних ресурсів для розвитку економіки, з 

одного боку, та забезпечення кредитної підтримки експансії внутрішніх 

виробників на зовнішні ринки – з іншого, потребують наявних можливостей 

для вільного імпорту та експорту капіталу. 

Зважаючи на вагомі ризики та ситуативні переваги, фінансову відкритість 

економіки слід розглядати не як передумову реалізації перспективного 

потенціалу транзитивної економіки і не як безумовну кінцеву мету, а виключно 

як інструмент забезпечення економічного розвитку відповідно до поточних 

умов. За такого підходу фінансова відкритість виступає інструментом 

макроекономічного регулювання, напрям застосування якого (посилення або 

лібералізація обмежень на рух капіталу) визначається потребами нарощення 

фінансіалізації, продуктивної алокації капіталу, локалізації чинників фінансової 

нестабільності. Для обґрунтованого балансування цих інтересів регулювання 

фінансової відкритості повинно здійснюватися в системі макропруденційних 

індикаторів, що дають змогу  оцінювати вплив фінансової відкритості на 

внутрішню економіку хоча би на потенційному рівні. 

Потрібно зважати, що при визначенні цілей регулювання фінансової 

відкритості потрібно відштовхуватися не тільки від потенційних переваг. 

Обґрунтування процесу фінансової відкритості транзитивної економіки полягає 

в необхідності здійснення поступового руху країни до фінансової відкритості 

через формування умов проведення безпечної лібералізації або необхідного 

впровадження обмежень. 

 

 

 

5.2. Узгодження макропруденційного інструментарію та заходів 
монетарного регулювання 

 

В умовах домінування лібералізаційного тренду в міжнародних фінансових 

відносинах, запровадження обмежень на рух капіталу в Україні, як правило, 
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відбувалося в режимі форс-мажору – як реакція на кризові події, тобто як 

вимушена тимчасова ініціатива, а не етап раціональної послідовної політики. 

Тому теорії та методології використання заходів регулювання ТПК тривалий 

час належної уваги не приділялось. Тож, попри усвідомлення необхідності 

здійснення регулювання, усталені рекомендації щодо перспективних 

інструментів, їх використання в межах сучасної монетарної політики і, тим 

більше, їх комплексне представлення до цього часу практично відсутнє. 

При цьому офіційні висновки та рекомендації СБ, МВФ та інших МФО 

підтверджують, що негативні наслідки від запровадження заходів контролю за 

рухом капіталу є більш прийнятними, ніж негативні наслідки потенційних 

втрат від волатильних потоків ТПК. За досвідом, отриманим країнами з 

ринками, що розвиваються, під час відповідних фінансових криз, представники 

їх центробанків дійшли згоди, що заходам управління ТПК повинна 

приділятись увага як у рамках монетарної, так і фіскальної політики [374]. 

Одним із головних мотивів реалізації політики регулювання фінансової 

відкритості з використанням макропруденційного інструментарію саме і 

виступає необхідність узгодження дій монетарного та фіскального регуляторів. 

Фіскальна політика відіграє винятково потужну роль у композиції 

макропруденційного регулювання. В умовах фінансової відкритості та 

потенційного припливу капіталу комбінація в рамках макропруденційної 

політики більш жорсткої фіскальної та більш м’якої монетарної політики 

забезпечуватиме макроекономічну стабільність більшою мірою.  

Фіскальні обмеження стимулюють збільшення національних заощаджень та 

створюють простір для зростання попиту внаслідок припливу іноземного 

капіталу. Це також надає уряду більше можливостей для контрциклічного 

маневру в разі відпливу капіталу. Монетарне послаблення заохочує внутрішні 

інвестиції та зростання. При цьому припливи короткострокового капіталу 

нівелюватимуться низькими ставками та фіскальними обмеженнями. І навпаки, 

лібералізація фіскальної політики може збільшити внутрішнє споживання, а 

жорстка грошово-кредитна політика, як правило, скорочуватиме інвестиції та 
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заохочуватиме чутливий до відсотків приплив спекулятивного капіталу. Така 

комбінація не сприятиме стійкості ринків. 

Ще більше суперечностей викликають спроби регулювання ТПК засобами 

виключно монетарного регулювання. Перш за все потрібно зауважити, що така 

практика є природною для малих відкритих економік з нерозвиненими 

фінансовими ринками. В малих сировинних відкритих економіках з 

нерозвиненими фінансовими ринками, до яких відноситься і Україна, як 

правило, банківські системи є найбільш розвиненим сегментом фінансових 

ринків і банківський регулятор виступає основним, а інколи і єдиним 

регулятором відносин, що втілюють рух ТПК. 

Проте, традиційне використання інструментів монетарного регулювання 

може мати абсолютно протилежний вплив на економічну динаміку в умовах 

високого рівня  фінансової відкритості економіки країни (рис. 5.5). 

 

Рис. 5.5. Конфлікт монетарного регулювання в умовах фінансової 
відкритості 

Джерело: складено автором. 
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дієвість у таких випадках цього інструменту. Більш того, оскільки цей захід 

шкідливий для зростання економіки (обмеження попиту та підвищення вартості 

обслуговування зовнішнього боргу), підвищення ставок слід оцінити як 

контрпродуктивний захід. 

Подібний ефект спостерігався в Україні у період найвищого рівня її 

фінансової відкритості 2004-2007 рр. Тоді, спостерігаючи ознаки розгортання 

уму споживчого кредитування та перегріву ринків фінансових активів, НБУ 

пішов на підвищення облікової ставки. Воно, в свою чергу збільшило маржу 

іноземного капіталу і спонукало його до припливу на внутрішні ринки у 

зростаючих обсягах. 

Суперечливий вплив наслідків монетарного регулювання в умовах високого 

рівня фінансової відкритості проявляються також через складнопрогнозовану 

динаміку валютного курсу, інфляції, зовнішнього боргу та відповідних 

ринкових очікувань, що можуть провокувати волатильність ТПК. З огляду на 

це, фінансова відкритість зумовлює необхідність узгодження монетарного 

регулювання з видами іншої політики, Зокрема фіскальною, інвестиційною та 

підпорядкування цілям та заходам макропруденційної політики, оскільки саме 

остання відкриває перспективи запобігання суперечливому впливу наслідків. 

Складність узгодження монетарної політики з політикою контролю ТПК, 

навіть у рамках МПР, зумовлена також тим, що не існує універсальних теорій 

та рекомендацій щодо архітектури та механізму їх взаємодії. Специфіка кожної 

економіки формує вагомі відмінності в поведінці ринкових учасників у різних 

країнах, навіть за схожих макроекономічних обставин [375]. Величезна 

різноманітність інструментів макропруденційного регулювання дає можливість 

поступово відкалібрувати політику до конкретних цілей. Але період 

калібрування матиме негативний вплив невизначеності від постійної зміни 

правил у таких умовах, для формування конкретної реакції регулятори повинні 

зосередитись також на структурній та поведінковій політиці [376, c. 143]. 

Серед переліку основних понять, безпосередньо пов’язаних із монетарною 

політикою та рухом ТПК, у часи поточного періоду глобалізації була 
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сформульована так звана «трилема неможливості», або, як її ще також 

називають, «неможлива трійця» – теоретичний постулат, що походить з робіт Р. 

Манделла [377, c. 475-485] та Дж. М. Флемінга [378], які незалежно, але 

практично одночасно (1960–1963 рр.) узагальнили проблеми балансування 

цілей монетарної політики в умовах відкритої економіки. У поточному вигляді, 

з акцентом на монетарну політику «неможлива трійця» була стилізована 

науковцями трохи пізніше і посіла вагоме місце в парадигмі фінансової 

лібералізації. Так, Д. Родрік застосував цю «трилему» до процесу глобалізації 

перефразувавши, що з-проміж суверенітету, демократії та глобалізації 

одночасно можна досягнути лише дві із зазначених політичних цілей або форм 

правління [379, c. 181]. 

Постулат «трилеми» обґрунтовує, що в монетарній політиці неможливо 

одночасно досягти стабільного валютного курсу, незалежної монетарної 

політики та вільного руху капіталу (фінансової відкритості). Вибір між цими 

цілями вимагатиме або фіксації курсу, що теоретично позбавить монетарної 

незалежності, або запровадження обмежень на рух капіталу, що обмежить 

приплив інвестицій, або відмови від контролю валютного курсу, що зумовить 

його ймовірне коливання (рис. 5.6).  

 

Рис. 5.6. «Неможлива трійця» – трилема Манделла–Флемінга 

Джерело: [380] 
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З цієї теореми, як правило, робиться висновок, що регулятор може досягти 

лише двох із цих цілей. Це теоретичне узагальнення є логічним, але висновки, 

що, як правило, роблять із цього постулату, є підстави оскаржити. Перш за все, 

потрібно відзначити, що ця трилема сформульована виключно в гіпотетичному 

ключі й узагальнює ідеальний випадок абсолютно незмінного валютного курсу, 

повної свободи руху капіталу та абстрактно незалежної монетарної політики. 

Саме така постановка неодноразово зазнавала критики. Зокрема М. Обстфельд, 

Дж. Шамбаух та А. Тейлор зазначили, що довести теорему на практиці досить 

складно, оскільки практично неможливо виміряти незалежність монетарної 

політики, свободу руху капіталу або зустріти вільний плаваючий курс не тільки 

«де-юре», а й «де-факто» [381]. 

Дійсно, попри вдале теоретичне обґрунтування, практичне втілення теореми 

неможливості нереальне і, насправді, непотрібне. По-перше, логічно 

сформулювати раціональну послідовність досягнення зазначених цілей 

(незалежна монетарна політика – стабільний валютний курс – фінансова 

відкритість), а не прагнути їх одночасно. По-друге, зазначені цілі непотрібно 

розглядати в їх екстремальних проявах, тоді проблема перетворюється на 

завдання пошуку балансу в системі «фінансова інтеграція – фінансова 

стабільність». І, нарешті, трилема існує тільки в рамках радикального підходу 

до фінансової відкритості як до кінцевої мети та абсолютної відсутності 

обмежень. Якщо підходити до фінансової відкритості як до динамічного 

параметра макроекономічного регулювання (власне, як до валютного курсу або 

відсоткової ставки), то трилема залишається, але феномен неможливості 

зникає. 

Підтвердженням тому, що центробанки не прагнуть до досягнення трьох або 

двох обраних шляхів, а балансують свої інтереси в полі трикутнику «трилеми», 

слугують і емпіричні дослідження. Зокрема дослідження Айзенмана та Іто на 

підставі аналізу індексів «трилеми», відзначають конвергенцію різних цілей 

центробанків в країнах, що розвиваються на проміжних рівнях: з керованою 
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гнучкістю обмінного курсу, підкріпленою значними запасами міжнародних 

резервів та варіативним ступенем монетарної незалежності та інтеграції [380]. 

На відміну від поширеної за часів неоліберального консенсусу думки про 

вільно плаваючий курс як інструмент саморегулювання і за вільноплаваючого 

курсу є потреба в заходах контролю за ТПК. Для фінансової системи такої 

країни заходи контролю за ТПК є бажаними навіть в умовах вільноплаваючого 

обмінного курсу, оскільки допомагають проводити контрциклічну політику та 

згладжувати сплески потоків капіталу. 

У цьому ж руслі слід розглядати і аргументи, що випливають з результатів 

дослідження Г. Бекаерта та А. Меля [382] щодо ролі вільноплаваючого 

валютного курсу в межах трилеми. Вони взагалі заперечують одну з її гіпотез, 

стверджуючи, що країни, де діє фіксований режим валютного курсу, можуть 

досягти високого ступеня монетарної незалежності, тоді як країни з 

плаваючими режимами валютного курсу за активізації ТПК втрачають 

монетарну незалежність, особливо, коли глобальна фінансова відкритість сягає 

високих показників (зростає волатильність ТПК). 

Таким чином, необхідність поєднання цілої низки видів економічної 

політики (фіскальної, монетарної, інвестиційної та інших, підпорядкованих 

зазначеним), обґрунтована на рівні рекомендацій міжнародних фінансових 

інституцій та підтверджена сучасною практикою, вимагає їхнього узгодження з 

діями фінансових регуляторів та уряду для досягнення макроекономічних цілей 

забезпечення фінансової стабільності та стійкого економічного зростання.  

Відповідно до цієї потреби, помітна протягом останнього десятиліття світова 

тенденція модернізації політик центральних банків, що виникла як результат 

критичного аналізу причин та наслідків останньої фінансової кризи, у т.ч. 

зумовила досить суттєву трансформацію підходів до визначення основних 

цілей, функцій і, відповідно, інструментів центробанків. Основним проявом цієї 

тенденції слід вважати виокремлення макропруденційної політики, як однієї з 

провідних політик всіх фінансових регуляторів і насамперед центрального 

банку як головного монетарного регулятора та його взаємодії з урядом в 
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напрямі узгодження впливу монетарної та фіскальної політики на 

макроекономічне середовище. 

Найбільш ґрунтовні теоретичні узагальнення та дієві практики реалізації  

макропруденційної політики активно намагаються імплементувати дедалі 

більше як розвинених країн, так і країн, що розвиваються. Недостатність 

політики цінової стабільності епохи докризового періоду наочно проявилась у 

формуванні численних складових системного ризику, що призвело до 

розгортання ГФК. Характерно, що і МВФ позиціонує макропруденційну 

політику вище за інфляційне таргетування, зазначаючи, що реалізація політики 

цінової стабільності може негативно впливати на фінансову стабільність [383]. 

Головна особливість макропруденційної політики, яка дозволяє говорити про 

її перспективність щодо регулювання фінансової відкритості в Україні повязана 

з потребою нівелювання впливу фінансових циклів та екзогенних шоків (тобто 

головних факторів поточної кризи) на фінансову стійкість банківської системи. 

В умовах процесу глобалізації, підвищення мобільності капіталу та посилення 

фінансових взаємозв’язків шоки такого роду ймовірно залишатимуться 

основою системного ризику для національних банківських систем (які, в свою 

чергу, є головними провідниками шоків у реальний сектор економіки). 

У рамках реалізації зазначених вище підходів макропруденційної політики, 

на неї, Зокрема покладають завдання щодо підтримки стійкості всієї фінансової 

системи (включно із внутрішніми ринками, стан яких може здійснювати 

раптовий сильний вплив на банківську систему), обмеження ринкових ризиків, 

обумовлених дією екзогенних факторів, а також згладжування фінансових 

циклів. Для вирішення цих завдань у т.ч. передбачається використання 

механізмів оподаткування, регулювання потоків капіталу, цільового 

кредитування тощо. Зрозуміло, що вирішити ці завдання в рамках тільки 

монетарної політики, для реалізації якої останнім часом центробанкам 

намагалися залишити тільки один інструмент – облікову ставку, неможливо. 

Саме це обмеження і покликана подолати макропруденційна політика. 
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Активне розроблення основних положень та підходів до формулювання і 

реалізації макропруденційної політики почалася ще у 2009 р. Наразі, крім 

забезпечення підтримки фінансової стабільності, уникнення цінових 

«бульбашок», кредитних бумів та згладження фінансових циклів, однією з 

останніх тенденцій у рамках розроблення макропруденційної політики дедалі 

частіше постає необхідність орієнтації макропруденційної політики на 

стимулювання попиту і підтримку економічного зростання на етапах 

відновлення економіки після кризових шоків. Потреба реалізації такої 

подвійної і, часом, суперечливої цілі й зумовила формування 

макропруденційної політики. 

Одним із перших етапів запровадження макропруденційної політики є 

формування керівного або дорадчого органу, що включатиме представників 

усіх установ та організацій (як державних, так і представників бізнес-

середовища), діяльність яких пов’язана зі сферою завдань макропруденційної 

політики. Для ефективного регулювання впливу ТПК на економіку до реалізації 

макропруденційної політики повинні долучатись представники центробанку, 

фондового, страхового ринку, міністерства фінансів, а також, бажано, 

представники асоціацій великих експортерів та Міністерства економіки – для 

узгодження планів реалізації політики економічного розвитку країни. Світовий 

досвід поки що не дозволяє зробити однозначних висновків стосовно характеру 

дії та складу такого органу, проте підтверджує важливість закріплення його 

статусу та повноважень на найвищому рівні з метою формалізації обов’язків та 

відповідальності. 

В Україні існує орган, що функціонально відповідає вимогам реалізації 

макропруденційного регулювання, проте його офіційний статус слід визнати 

таким, що не відповідає важливості завдання. Мова йде про створену у 2015 р. 

Указом Президента Раду з фінансової стабільності. У якості міжвідомчого 

органу, покликаного координувати політики НБУ, Мінфіну, НКЦПФР, 

ФГВФО, вона покликана виявляти, аналізувати, оцінювати системні ризики та 

загрози для фінансової стабільності; готувати рекомендації для мінімізації 
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системних ризиків; узгоджувати заходи для запобігання кризам та швидкого 

реагування на їхні прояви; координувати співпрацю між державними 

установами, що впливають на фінансову стабільність. Проте, її повноваження 

обмежені напрацюванням пропозицій, а відповідальність учасників взагалі не 

формалізована і відтак впровадження елементів МПР в Україні відбувається 

дуже повільними темпами. Наразі НБУ впровадив використання обмеженого 

переліку інструментів: LCR, NSFR, неналежним чином з точки зору розкриття 

інформації проводяться стрес-тести. Для більш дієвого функціонування та 

активного впровадження елементів МПР, Раді з фінансової стабільності слід 

надати більш високий статус і закріпити його повноваження та відповідальність 

на законодавчому рівні. 

Для належної ефективності заходів регулювання потоків капіталу в рамках 

макропруденційного регулювання (МПР), комплекс інструментів з їх реалізації 

повинен відповідати ряду вимог: 

– короткостроковому орієнтиру найбільш рестрикційних адміністративних 

заходів, оскільки за довгострокового періоду вони втрачатимуть 

ефективність, унаслідок їх обходу зацікавленими контрагентами; 

– заходи повинні бути орієнтовані на реальні загрози зростання системного 

ризику і не зачіпати операцій, що не несуть таких загроз, оскільки 

перманентні обмеження стимулюватимуть тіньовий ринок або накопичення 

структурних деформацій на ринках; 

– ринковий інструментарій потрібно розглядати як стратегічний, тоді як 

адміністративний – як оперативний; відповідно, регулювання перманентних 

потоків капіталу доцільно здійснювати ринковими інструментами, тоді як 

волатильних – адміністративними заходами. 

Перелік інструментів реалізації макропруденційної політики продовжує 

розвиватись. Частина з них знайшла своє визнання, зокрема в рекомендаціях 

Базельського комітету, та досить активно відбувається його імплементація, у 

т.ч. країнами Східної Європи (як правило це – LTV, DSTI, CCB, ACB for SII, 

більш обмежено – LTI) [384]. В принципі всі ці інструменти можуть бути 
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використані й для регулювання фінансової відкритості, але згідно досліджень 

високу кореляцію з динамікою ТПК демонструють стандартні LTV, DSTI та CB 

за операціями, пов’язаними з іноземною валютою та ТПК [248]. 

Переважна більшість інструментів МПР, що впливають на динаміку та 

структуру ТПК, мають обмежувальний характер. Заходи з обмеження ТПК 

орієнтовані на оптимізацію рівня фінансової відкритості країни, інтегровані в 

політику МПР, повинні зачіпати всі можливі сфери локалізації та відпливу 

іноземного капіталу в країні, а саме: 

– залучення та вивід ПІІ та ПІ; 

– купівлю-продаж нерухомості нерезидентами; 

– транскордонні кредитні операції та надання гарантій; 

– операції нерезидентів із депозитними рахунками; 

– страхування нерезидентів та компаній з іноземною участю; 

– валютні операції у будь-якому вигляді; 

– фізичне переміщення капіталів. 

Але потрібно наголосити, що для країн із транзитивними економіками 

основна частина заходів макропруденційного регулювання структури потоків 

капіталу повинна бути зосереджена в рамках монетарної, валютно-курсової та 

політики фінансової стабільності, що поширюються на банківську систему. У 

межах банківської системи таких країн локалізується переважна частина ТПК. 

Разом із тим вузьким місцем, через яке проходить більша частина операцій з 

іноземним капіталом, є валютний ринок країни. Відповідно, фокус уваги 

монетарних заходів макропруденційного регулювання ТПК повинен бути 

зосереджений саме на банківському та валютному ринках.  

Є й інші аргументи на користь цього твердження [385, С. 63]. Зокрема саме 

банки активно фінансують короткострокове споживче або довгострокове 

іпотечне кредитування за допомогою короткострокових зовнішніх позик, що є 

однією з характерних форм реалізації трансмісії волатильної компоненти 

економічного циклу. В країнах із транзитивними економіками, як правило, в 

межах банківського ринку сконцентровано валютний ринок країни, де 
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реалізуються ризики спекулятивних атак на національні валюти. Активними 

провідниками ТПК у країнах, що розвиваються є численні та великі іноземні 

банки. І, Водночас саме банки володіють потенціалом продуктивного 

перерозподілу накопиченого іноземного капіталу в напрямі перспективних 

галузей економіки. Для України це особливо актуально, оскільки небанківський 

сектор залишається майже нерозвиненим [386]. 

За таких умов саме регулятору банківського ринку, який, як правило, також 

відповідає за монетарну і, Зокрема валютно-курсову політику, і доводиться 

реалізовувати заходи регулювання фінансової відкритості країни з метою 

оптимізації структури та динаміки ТПК. Складність для регулятора полягає в 

тому, що надмірна зарегульованість сфери валютних операцій та операцій з 

капіталом може призвести до їх переорієнтації у сегмент небанківського ринку 

фінансових послуг або тіньовий банківський ринок. Заходи з обмеження ТПК 

орієнтовані на оптимізацію рівня фінансової відкритості країни у банківській 

сфері, інтегровані в політику МПР, можуть мати такий вигляд ( табл. 5.4). 

 

Таблиця 5.4 

Інструменти МПР, що використовуються для регулювання фінансової 
відкритості у банківській сфері 

Інструмент Вид (опис) Формалізація Очікуваний вплив 

Відношення 
вартості 
кредиту до 
вартості 
застави (LTV) 

Ринковий 

(підвищує 
вартість 
кредитних 
операцій у сфері 
ТПК для 
банку) 

Динамічний норматив 
– перевищення 
встановленого 
показника призводить 
до зумовлює 
формування 
додаткових резервів 

Обмеження 
трансмісії банками 
ТПК та попиту на  
валюту 

Відношення 
вартості 
обслуговування 
кредиту до 
доходів 
позичальника 
(DSTI) 

Ринковий 

(підвищує 
вартість 
кредитних 
операцій у сфері 
ТПК для банку) 

Динамічний норматив 
– перевищення 
встановленого 
показника призводить 
до формування 
додаткових резервів 

Обмеження 
трансмісії банками 
ТПК та попиту на  
валюту 

Буфер капіталу 
на 
кредитування в 

Ринковий 

(формує резерв по 
кредитних 

Динамічний норматив 
– установа формує 
резерв за видом 

Обмеження 
трансмісії банками 
ТПК та попиту на  
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іноземній 
валюті (СВ) 

операціях банків 
у сфері ТПК) 

операцій у 
встановленому розмірі 

валюту 

Норматив 
резервування 
короткостроко
вих зовнішніх 
зобов’язань 
банків 

Адміністративни
й (збільшує 
резерви банку під 
фондування 
короткострокови
м іноземним 
капіталом) 

Динамічний норматив 
– перевищення 
визначеного відсотку 
капіталу – установа 
формує спеціальний 
буфер капіталу 

Обмеження 
припливу 
короткострокових 
спекулятивних ТПК 
і зниження ризику 
ліквідності 
банківської системи 

Оподаткування 
позиції банків 
по деривативам 
в іноземних 
валютах 

Ринковий 

(збільшує вартість 
операцій з  
деривативами) 

Динамічний норматив  
– оподаткування 
контрактів з 
деривативами в 
іноземних валютах, 
обсяг яких перевищує 
встановлені у 
відсотках від 
банківського  
капіталу ліміти 

Обмеження 
залежності банків 
від 
короткострокового 
зовнішнього 
фінансування та 
припливу  
валюти 

Збір на 
необґрунтовані 
валютні 
операції банків 

Адміністративни
й (збільшення 
витрат банків за 
валютобмінними 
операціями, які не 
мають 
юридичного 
обґрунтування – 
контрактів ЗЕД) 

Динамічна ставка 
збору, залежить від 
цілей МПР 

Обмеження попиту 
на іноземну валюту, 
ускладнення 
локалізації вільного 
іноземного капіталу 
на національних 
ринках 

Норматив 
резервування за 
валютним 
деривативами 
укладеним з 
нерезидентами 

Адміністративни
й (обов'язковий 
резерв для 
валютних свопів 
та форвардних 
операцій банків з  
нерезидентами) 

Динамічна норма 
резервування 
відповідно до цілей 
МПР – резерв 
зараховується в 
спеціальний буфер 
капіталу 

Підвищення витрат 
на залучення 
вільного іноземного 
капіталу 

Норматив 
резервування за 
кредитами 
нерезидентам 

Адміністративни
й (збільшує 
вартість 
короткостроковог
о кредитування 
нерезидентів) 

Динамічна норма 
резервування – резерв 
розміщується на 
безвідсотковому 
рахунку в ЦБ 

Запобігає 
нарощуванню 
системного ризику, 
пов'язаного з втечею 
капіталу та 
скороченням 
пропозиції іноземної 
валюти 

Джерело: [263]. 

При цьому за певних умов, регулювання фінансової відкритості і напрямів 

руху ТПК може здійснюватися засобами монетарної політики, але за 
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поглиблення загроз фінансової нестабільності викликаних сплесками або 

втечею ТПК, мають уводитися заходи політики контролю та регулювання 

фінансової відкритості в рамках сил та засобів МПР (табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 

Узагальнення напрямів впливу інструментів МПР на фінансову 
стабільність 

Інструменти Принцип дії Напрям впливу 

Інструменти загального 
впливу: буфер капіталу, 
адміністративні вимоги, стрес-
тести 

Підвищення запасу 
міцності на випадок 
екзогенних шоків та 
кредитного буму 

Підвищення 
стійкості 
фінансового сектора 
 

Секторальні інструменти: 
CCB, LTV, DSTI, секторальні та 
валютні адміністративні вимоги 

Вирівнювання 
характеристик джерел 
фінансування 

Обмеження 
проциклічності 
 

Інструменти регулювання 
ліквідності: NSFR, LCR, 
резервні вимоги за валютними 
активами 

Зниження ризиків 
розриву: ліквідності, 
строковості, валюти 

Обмеження 
проциклічності 
 

Структурні інструменти: 
адміністративні обмеження щодо 
ринкової частки та 
міжбанківських операцій 

Зниження 
взаємопов’язаності та 
ризику зараження 

Обмеження 
проциклічності 
 

Джерело: [264]. 

Досить детально придатність до використання в Україні різних видів 

макропруденційних інструментів для нівелювання системного ризику 

проаналізована у роботі С. Науменкової. [387, с. 66-67] Додамо, що тактика 

запровадження інструментів МПР у сфері регулювання ТПК полягає в тому, 

щоб інтегрувати у низку фінансових операцій, що впливають на рівень 

фінансової відкритості економіки, елемент управління, який контролює та 

обмежує накопичення системного ризику. Перевага зазначених у таблиці 

інструментів полягає в тому, що можливість їх використання погоджена на 

міжнародному рівні. На національному рівні їх доцільно доповнити і заходами 

з інших сфер регулювання: щодо оподаткування придбання нерухомості 

нерезидентами, нормативу обов’язкового продажу валютної виручки 

експортерів тощо.  

Як можна побачити, більшість інструментів прямо чи опосередковано зачіпає 

сферу валютного регулювання. Це є характерним і для України. Після 
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впровадження Національним банком численних обмежень на операції з 

валютою та іноземним капіталом в Україні впродовж 2014–2015 рр. суттєво 

зріс тіньовий валютний ринок. Середньомісячні обсяги операцій на ньому в 

2015 р., за окремими розрахунками, становили понад 1,2 млрд дол. США, тоді 

як на легальному в той же період – менше 200 млн дол. США [388, c. 33]. 

Доцільно звернути увагу на характерні напрями формування політики 

управління ТПК та їх перспективний інструментарій. Універсальною 

рекомендацією стосовно запобігання негативному впливу ТПК є те, що 

ключова увага системи контролю за рухом капіталу в країні повинна бути 

зосереджена на двосторонніх короткострокових зовнішніх запозиченнях, 

оскільки вони є найпоширенішим інструментом накопичення екзогенного 

ризику для банківської системи. За допомогою короткострокових зовнішніх 

позик іноземний або внутрішній капітал втікає з країни, провокуючи 

нестабільність банківської системи та всієї економіки. Споживачами 

короткострокових позик також може виступати й уряд. У такому випадку 

формується борговий ризик. 

Перелік адміністративних заходів обмеження волатильності ТПК та втечі 

капіталу в рамках МПР доволі численний. Ефективність таких заходів може 

бути доволі високою, особливо на короткострокових етапах. Так, для 

регулювання короткострокових запозичень на банківському ринку, за досвідом 

південноамериканських країн, непогано зарекомендували строкові нормативи 

резервування за такими позиками. Цей інструмент вимагає створення 

одержувачем таких позик спеціальних безпроцентних резервів у центральному 

банку на термін, наприклад, один рік. Норматив може змінюватись у широкому 

діапазоні, відповідно до напряму політики регулювання фінансової відкритості 

– лібералізації або обмеження руху капіталу. Наприклад, у Чилі такий норматив 

резервування під час кризи 1991 р. був запроваджений на рівні 30%. У 1998 р. 

він був зменшений до 10%, а згодом – до нуля, проте не скасований і, за 

потреби, може знову бути підвищений для обмеження припливу 

короткострокового капіталу [389]. 
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Ключовим елементом трансмісії зовнішніх шоків виступає валютний курс. 

Причому валютний режим впливає й на ефективність макропруденційного 

регулювання. Відтак розвиток системи валютного регулювання повинен 

розглядатись як особливий напрям посилення інституційної спроможності 

державного регулювання фінансової відкритості, а також підвищення 

ефективності макропруденційного інструментарію.  

Фахівцями МВФ ще у 2004 р. було визначено принципово важливий етап 

запровадження фінансової відкритості, що не отримав належної уваги 

вітчизняних експертів та регуляторів. Цим етапом, що, власне, є першим 

кроком руху до фінансової відкритості, виступає забезпечення стабільності 

валютного курсу шляхом створення в країні потужного, ємного та ліквідного 

валютного ринку [390, c. 20-23]. Потужний та стабільний валютний ринок 

сприятиме зниженню рівня ризикованості національних фінансових ринків, а 

отже, і спредів дохідності з іноземним капіталом і, таким чином, обмежить 

частину волатильних спекулятивних потоків капіталу [195]. Це допоможе 

знизити вплив спекулянтів на валютному ринку та потребу втручання 

центрального банку. Учасники фінансових ринків почуватимуться впевненіше 

за наявності потужного, забезпеченого належними інститутами та 

інструментами валютного ринку. Це допоможе нівелювати вагомий валютний 

ризик при відході від обмежень на рух ТПК у країні.  

Водночас для країни з малою відкритою економікою, з високими ризиками 

відпливу капіталу та девальвації передчасна лібералізація валютного 

регулювання несе значні загрози. Наявність високого ризику відпливу капіталу 

за кордон та девальвації національної грошової одиниці вимагає розроблення 

системи валютного регулювання із збереженням валютних обмежень та 

унеможливлює повну лібералізацію на довгостроковій основі руху 

портфельних інвестицій, короткострокового кредитування та інвестицій 

резидентів за кордон без уникнення загроз для національної економіки. 

Необхідність визначати можливість проведення в Україні валютної 

лібералізації через стабільність валютної та банківської системи проголошував і 
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голова представництва МВФ в Україні Л. Фільюолі [391]. Багато розвинених 

країн світу, а також країн з перехідними економіками мають тривалі 

обмеження, пов’язані з рахунком операцій з капіталом, і це не вважається 

порушенням вимог СОТ або ігноруванням ринкових засад міжнародного 

співробітництва. 

Шлях проведення раптової лібералізації валютного регулювання без 

стратегічного планування та обґрунтування без попереднього усунення 

структурних диспропорцій, убезпечення від спекулятивного впливу шляхом 

формування повноцінного валютного ринку доводиться визначити як 

небезпечний для України. З огляду на зазначені вище умови можна 

спрогнозувати, що наслідком передчасної лібералізації стане накопичення 

державної заборгованості та валютних чинників системного ризику, що 

проявлятимуться при погіршенні кон’юнктури на світових сировинних ринках. 

Тож першим кроком повинно стати створення ємнісного та інституційно 

розвиненого валютного ринку, забезпеченого потужним ринком 

міжбанківського кредитування та інструментарієм хеджування валютних 

ризиків. При цьому дієвий ринок міжбанківського кредитування відіграє 

важливу роль у періоди негативних ринкових очікувань і пов’язаного з цим 

ризику ліквідності у банківській системі [392, c. 12-15]. 

Моделювання показує, що загалом макропруденційна політика  корисна за 

будь-якого режиму валютного курсу, а в окремих випадках – за фіксованого – її 

ефективність навіть вища [393]. Приплив іноземного капіталу провокує 

ревальваційний тиск на національну валюту, що може бути небажаним з точки 

зору підтримки національних виробників. Ще більш негативним проявом може 

стати некерована девальвація національної валюти у випадку раптової втечі 

капіталу. Цей ризик є характерним для транзитивних економік. 

З цих причин вибір режиму валютного курсу на сучасному етапі втратив 

свою однозначність. Хоча рекомендації більшості МФО продовжують 

наполягати на меншій ризикованості плаваючих курсів, знизився й рівень 

критики їх фіксації і дедалі більше свідчень доцільності їх існування на певних 
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етапах. Цьому сприяє також і те, що частина розвинених країн використовує 

режими прив’язки або навіть фіксації валютних курсів. Як зазначалось в роботі, 

основним викликом на шляху до фінансової відкритості транзитивної 

економіки виступає потреба проведення лібералізації валютного регулювання. 

Для країни з малою експортоорієнтованою відкритою економікою та слабкою 

національною валютою валютне регулювання виступає одним із видів 

найбільш ефективної політики макроекономічного регулювання, у т.ч. в сфері 

руху ТПК [394]. 

Головними ризиками проведення лібералізації валютного регулювання в 

країні з відкритою економікою виступають відплив капіталу та знецінення 

національної валюти. Країни, які мають прив’язаний до іншої валюти курс, 

мають кращі показники міжнародної торгівлі [395]. Крім того, для малої 

відкритої економіки стабільність валютного курсу є необхідною умовою 

залучення неспекулятивних інвестицій і зниження трансакційних затрат 

міжнародної торгівлі.  

Загалом, потенційні ризики проведення повної лібералізації валютного 

регулювання на нинішньому етапі значно переважають потенціал приросту 

іноземних інвестицій, особливо з огляду на їх поточну структуру, де 

переважають портфельні інвестиції у сектор державного управління. В таких 

умовах більш актуальним видається питання не простого стимулювання 

припливу інвестицій, а й запровадження заходів з їх диференціації залежно від 

напряму залучення. 

Нівелювання валютного ризику вимагає використання широкого спектра 

заходів: від резервування за валютними вкладами для обмеження валютизації 

фінансової системи, накопичення міжнародних резервів до зміни режиму 

валютної політики. Традиційно накопичення міжнародних резервів 

розглядається як затратний захід. З одного боку, це відповідає дійсності – 

частина фінансових ресурсів вилучається з обігу і не може бути оперативно 

розміщена. Як правило, такі резерви лежать мертвим вантажем на висхідних 

етапах економічного циклу. З іншого боку, ефект від емісії, пов'язаної з 
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накопиченням резервів під час валютних інтервенцій, поки що досліджений 

недостатньо. У публікаціях на тему регулювання фінансової відкритості, він, як 

правило, залишається поза увагою. 

Стосовно обмеження негативного впливу волатильних потоків капіталу 

доцільно звернути увагу на вимогу перебування іноземного капіталу в країні не 

менше визначеного періоду часу, а також строкові обмеження на повернення 

дивідендів. Такі вимоги, Зокрема сприяють зниженню волатильності 

портфельних інвестицій. Роблячи висновки на основі узагальнення перспектив 

використання монетарної політики для регулювання фінансової відкритості для 

України, слід зазначити:  

 по-перше, обмеження цілей діяльності НБУ ціновою стабільністю без 

зв’язку з цілями та заходами макропруденційної політики, розробленої за 

участі уряду, та узгодженням заходів щодо контролю за рухом ТПК та 

конкретизації валютної політики, слід вважати підходом, що не відповідає 

вимогам часу;  

 по-друге, хоча інформаційна політика НБУ демонструє усвідомлення цієї 

світової тенденції, практична робота в цьому напрямі ведеться дуже 

повільно. Зокрема діяльність міжвідомчої Ради з фінансової стабільності 

законодавчо не закріплена; заходи макропруденційної політики в керівних 

документах НБУ (як і в Програмі реформування фінансового сектора 

України) представлені дуже обмежено; імплементовано лише обмежений 

перелік інструментів макропруденційного регулювання і терміни поадльшої 

їх імплементації доволі невизначені; 

 по-третє, практичне калібрування  регуляторних заходів, у т.ч. МПР, 

здебільшого визначається рівнем інституціонального розвитку та глибиною 

національного фінансового сектора [396, c. 52]. Якщо національний 

фінансовий ринок нерозвинений і неглибокий, а практика застосування 

заходів МПР недостатньо ефективна, то для обмеження волатильності 

транскордонних потоків капіталів більше підходять адміністративні 

інструменти регулювання ТПК. Але якщо внутрішній фінансовий ринок 
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досяг достатньої глибини ефективності, а використання адміністративних 

інструментів регулювання ТПК обмежені міжнародними вимогами або 

зобов'язаннями, то для регулювання ТПК більш ефективні ринкові 

інструменти; 

 по-четверте, останні світові тенденції дають підстави стверджувати, що, 

цілком імовірно, за подальшого розвитку макропруденційного регулювання 

фінансові регулятори дедалі більше долучатимуться не тільки до 

згладжування фінансових циклів, а й до забезпечення відновлення 

економічного зростання. Регуляторам фінансових ринків України потрібно 

взяти це до уваги при розробленні подальших програм державного 

розвитку. 

Хоча література, присвячена практикам монетарного регулювання ТПК, поки 

що не дає однозначних рекомендацій щодо схем, інструментів та заходів її 

реалізації, а також не існує єдиної теоретичної основи для аналізу 

макроекономічних наслідків запровадженого регулювання, що значною мірою 

пояснюється наявністю вагомих відмінностей та особливостей, притаманних 

різним країнам, структурі та рівню розвитку їх економік, все ж наявні 

напрацювання у сфері макропруденційного регулювання дають підстави 

активізувати відповідні заходи з їх поширення у вітчизняній практиці 

регулювання фінансової відкритості. 

 

 

 

5.3. Обґрунтування додаткових напрямів посилення продуктивних ефектів 
фінансової відкритості 

 

Приплив іноземного капіталу на умовах неконтрольованої фінансової 

відкритості чинить лише обмежений позитивний вплив на фінансове 

забезпечення продуктивного економічного зростання країн, що розвиваються. 

Керуючись ринковими інтересами максимізації прибутку, іноземні інвестори 
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спрямовують свій капітал у найбільш дохідні сфери, якими в зазначених 

країнах переважно виступають боргові інструменти, споживчі кредити, 

нерухомість та інші спекулятивні активи. Побічні фактори позитивного впливу 

іноземного капіталу на економіку: трансфер технологій, практик управління, 

посилення ринкової конкуренції та диверсифікації фінансових ризиків в умовах 

недорозвиненого інституціонального середовища практично не проявляються.  

І хоча нагромадження капіталу є об’єктивно необхідним чинником 

забезпечення економічного зростання, використання власного та запозиченого, 

у т.ч. з-за кордону, капіталу комерційними банками на умовах вільного ринку 

та фінансової відкритості економіки не зумовлює його продуктивної 

трансформації в інвестиційні ресурси. Причина полягає, Зокрема в тому, що, 

володіючи широким асортиментом фінансових інструментів, приватні 

універсальні фінансові установи надають перевагу тим із них, які є найбільш 

ліквідними та рентабельними. Це цілком виправдано з точки зору бізнес-

інтересів, але капітальні інвестиції, як правило, до таких інструментів не 

відносяться.  

З цієї точки зору, інтересам вирішення проблеми ефективного використання 

продуктивного потенціалу ТПК у специфічних умовах малої сировинної 

економіки з обмеженим розвитком фінансових ринків більшою мірою 

відповідає реалізація політики регулювання фінансової відкритості із 

спеціалізованими заходами підвищення інституційної спроможності 

державного регулювання фінансової відкритості, які окрім зазначеного 

розвитку інституціонального середовища та інституційної структури 

фінансового сектору, розвитку системи валютного регулювання, також 

включають: 

- адаптацію до актуальних викликів державної інвестиційної політики; 

- розширення діяльності національних фінансових інститутів розвитку; 

- розвиток фінтеху та інформаційно-комунікаційне забезпечення.  

В рамках реалізації цих заходів забезпечується цільове залучення найбільш 

продуктивних форм інвестиційного капіталу. Раціональним мотивом для 
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формування цілеспрямованої державної політики залучення інвестицій у 

рамках політики регулювання фінансової відкритості виступають результати 

останніх досліджень у сфері аналізу характеристик потоків ПІІ, які досить 

наочно демонструють наявність проблеми економічної недоцільності значної 

частки світових ПІІ, майже половина з яких використовуються не для реальної 

економічної діяльності, а для уникнення оподаткування та приховування 

капіталів у офшорах та відмивання нелегального капіталу [151]. 

Для нівелювання такого негативного прояву та максимізації продуктивності 

іноземних інвестицій, а також зменшення потреби використання інструментів 

регулювання рівня і структури фінансової відкритості економіки, необхідним 

заходом виступає адекватна інвестиційна політика, яка враховує існуючі 

проблеми неконтрольованого залучення іноземного капіталу. 

Адаптація державної інвестиційної політики до поточного рівня фінансової 

відкритості в інтересах максимізації продуктивних ефектів припливу ТПК та 

нівелювання ризиків короткострокових потоків спекулятивного капіталу, 

повинна забезпечити узгодження структурних параметрів іноземних інвестицій 

до функціональної спроможності інституційної структури економіки, у т.ч. її 

фінансового сектору [397, c. 37]. Суттєвий вплив на вирівнювання структури 

іноземних інвестицій чинять такі заходи, як: 

- вимоги до напрямів, термінів та максимальних розмірів іноземних 

інвестицій; 

- вимоги до участі національного капіталу у реалізації інвестиційного 

проекту; 

- вимоги та норми використання продукції національного виробництва; 

- норми розподілу залучення національних та іноземних трудових ресурсів 

(у т.ч. у керівництві проекту); 

- умови доступу та передачі технологій, норма інвестицій у НДДКР; 

При цьому слід відзначити, що надмірні інвестиційні пільги можуть мати 

вагомі негативні ефекти витісняючи національні інвестиції, а суттєвим 

чинником продуктивної алокації іноземних інвестицій знову ж таки виступає 
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інституційне середовище фінансового сектору та розвиток інфраструктури [398, 

c. 131]. Продуктивна алокація іноземних інвестицій зменшує потребу 

регуляторного втручання у сферу руху ТПК загалом. Відтак розвиток 

людського капіталу, інфраструктури та фінансових ринків відіграють важливу 

роль у підвищенні продуктивних ефектів фінансової відкритості. 

Хоча протягом всього періоду незалежності в Україні регулярно робились 

спроби запровадження програмно-цільового підходу до регулювання 

інвестиційної діяльності, наразі в державі не діє жодної програми регулювання 

інвестиційної діяльності. «Концепція Загальнодержавної цільової економічної 

програми розвитку промисловості на період до 2020 року», схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 603-р. не стала 

основою загальнодержавного програмного забезпечення інвестиційного 

розвитку економіки, як це передбачалось, а після початку нової хвилі кризи 

виявилась не на часі [323, c. 46].  

Причина недієвості державної інвестиційної політики лежить у тій самій 

площині, що і політика фінансової лібералізації – вагома парадигмальна 

помилка «відкритого вікна» та інвестиційних пільг. Така модель управління 

інвестиційним процесом більшою мірою відповідає пасивному підходу 

ринково-орієнтованої системи [399, c. 412].  

Тоді як вирішення завдання максимізації продуктивного пливу іноземних 

інвестицій на розвиток національної економіки так само потребує дієвого 

механізму регулювання в інтересах економічної політики [400]. Управління 

інвестиційним процесом навіть в ринкових умовах повинно покладатись не 

лише на саморегулювання, але й на опосередкованому державою регулюванні 

інвестиційних процесів з прерогативою економічного розвитку та соціальної 

справедливості, як у періоди піднесення, так і фінансово-економічних криз 

[401, c. 73]. 

Виокремлюючи корисний досвід у сфері регулювання фінансової відкритості 

у цьому напрямі, потрібно звернути увагу, що першочерговою ціллю залучення 

проєктного фінансування повинна стати максимізація технологічної віддачі від 
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імпортованого капіталу. Саме на таких цілях політики контролю та 

регулювання ТПК акцентує увагу Комісія ООН. На думку її експертів, такого 

ефекту можливо досягнути, реалізуючи раціональний підхід до корпоративної 

відповідальності іноземних інвесторів. У рамках такого підходу доцільно вести 

перемовини щодо витрат інвесторів на охорону навколишнього середовища, 

інвестицій у людські ресурси та інфраструктуру [402]. 

Інший напрям посилення продуктивного ефекту від ПІІ передбачає 

максимізацію зусиль для того, щоб зовнішні інвестиції інтенсифікували 

зростання внутрішніх заощаджень та розвиток фінансового посередництва для 

стимулювання умов для трансферу технологій (через стимулювання створення 

спільних підприємств). У цьому напрямі органам держави, що забезпечують 

залучення ПІІ, та спеціально створеним установам інтенсифікації ПІІ потрібно 

ставити не кількісні завдання з максимізації обсягів залучених інвестицій, а 

якісні – із створення робочих місць, стимулювання експорту, підвищення 

доходів бюджету чи передачі технологій у своїх інституційних рамках.  

Стимулювання обміну технологіями та диверсифікація ланцюгів доданої 

вартості сприятимуть додатковому залученню внутрішніх заощаджень у 

інвестиційний процес, а не їх витіснення іноземними інвестиціями [152]. І у 

такому випадку екстенсивне збільшення первинного сектора економіки за 

рахунок іноземного капіталу може мати певний позитивний супутній вплив на 

розвиток інфраструктури регіонів, де видобуваються корисні копалини або 

виробляється сільськогосподарська продукція [270]. Такий позитивний вплив 

доповнюватиметься регіональною диверсифікацією та проникненням 

інвестиційного капіталу у віддалені регіони, де зосереджені корисні копалини, 

і, таким чином, відбуватиметься вирівнювання розвитку регіонів. Для цього 

політика залучення іноземних інвестицій має бути формалізована, 

підпорядкована поточним економічним інтересам та узгоджена на 

регіональному та державному рівнях у рамках відповідних програм. 

Разом із тим національна стратегія залучення інвестицій повинна надавати 

перевагу не лише залученню іноземного капіталу у первинний сектор 
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економіки, але й альтернативним напрямам інвестицій: у людський капітал, у 

розвиток економічних галузей та інфраструктури у віддалених районах. Таку 

інвестиційну політику для трансакційних економік цілком підтримує і 

ЮНКТАД [403]. Створюючи зайнятість, заохочуючи освіту та передачу 

навичок шляхом розвитку інфраструктури, ПІІ у країнах із низьким рівнем 

доходу, спрямованих на сільське господарство, туризм та телекомунікації, в 

деяких випадках на розвиток має більший вплив, ніж видобуток природних 

ресурсів [119].  

Інвестиції в телекомунікації, Зокрема досить сильно впливають на економіку, 

покращуючи ефективність бізнес-операцій, полегшуючи доступ до ринків, 

забезпечуючи швидкий і точний обмін інформацією, а також сприяють 

формуванню транспортних та комунікаційних мереж. Лише протягом 2016-

2020 рр. обсяги глобальних інвестицій з використанням фінтех-інструментів  

виросли у шість разів [404, с. 1443]. У цьому сенсі вагому роль відіграє 

державна політика розвитку фінансової інклюзії. 

Не менш необхідним напрямом посилення продуктивного впливу ПІІ на 

інституціональний розвиток української економіки, виступає опредметнення 

припливу іноземного капіталу через взаємодію Уряду із відповідними 

міжнародними фінансовими інститутами розвитку (МФІР): банками та 

фондами розвитку, венчурними, гарантійними та благодійними фондами, 

фондами прямих інвестицій, консорціумами, асоціаціями в рамках державної 

політики розвитку. Співпраця з ними та участь на взаємовигідних умовах у 

міжнародних проєктах відкриває перспективи залучення продуктивного 

капіталу для модернізації країни за усіма спектрами напрямів – від 

удосконалення інститутів фінансового ринку до розвитку людського капіталу.  

Одразу потрібно зазначити, що існує доволі радикальне, хоча й підтверджене 

світовим досвідом твердження, що така допомога, спричинюючи певний 

позитивний ефект на мікрорівні, не здійснює продуктивного впливу на 

макрорівні або навіть може виявитися шкідливою, якщо вона демотивує уряди 

проводити реформи та підживлює корупцію [405, c. 8]. Дійсно, за відсутності 
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належного розвитку ринкових інститутів і браку політичної волі та 

послідовності у реалізації урядом програм розвитку, позитивні ефекти такої 

допомоги на державному рівні можуть бути відсутніми.  

Проте це не означає, що залучення іноземної фінансової допомоги 

нераціональне, – оскільки проблема полягає в нерозвиненому ринковому 

середовищі та обмеженій мотивації уряду наполегливо реалізовувати програми 

розвитку [406, c. 8], то саме в цих умовах зростає потреба у діяльності 

спеціалізованих ФІР. Вони можуть більш впевнено діяти в умовах слабкості 

ринкових інститутів і надають фінансування за наявності політичної волі уряду, 

що проявляється через тривалі процедури розроблення та реалізації відповідних 

інвестиційних проєктів. За відсутності такої волі, при відкритих кредитних 

лініях та укладених рамкових угодах, обсяги реального фінансування 

залишатимуться невисокими [407]. 

Організація співпраці з МФІР через національні фінансові інститути 

розвитку (НФІР), в рамках та напрямах визначених національними 

економічними програмами відкриває вагомі перспективи забезпечення 

максимізації позитивного впливу притоку іноземного капіталу та фінансової 

допомоги на формування умов продуктивного економічного зростання. 

Підтвердженням необхідності впровадження НФІР слугує поширення 

схвального до них відношення з боку МФО, які до початку ГФК висловлювали 

до них скептичне ставлення. Така зміна відношення підтверджує 

концептуальну трансформацію інституціональних поглядів на доцільність 

реалізації політики регулювання ТПК в інтересах економічного розвитку. 

Аналіз характеру розвитку сучасних економічних відносин через 

перспективи використання потенціалу ФІР дає підстави розглядати їх як 

необхідний захід підвищення продуктивних ефектів фінансової відкритості 

економік із недоформованим ринковим середовищем [408, c. 24-28]. Численні 

наукові та експертні дослідження загалом підтверджують кореляцію 

інвестиційної активності МФІР та зростання окремих макроекономічних або 

інституціональних показників: стосовно створення робочих місць, трансферу 
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технологій, розвитку ринкових інститутів та середовища, стійкості фінансових 

установ тощо. Так, збільшення зобов’язань МФІР на 10% корелює зі 

зростанням ВВП економік із низьким рівнем доходу на 1,3% [409]. А на думку 

фахівців ЄБРР 58% реалізованих у період 2004–2009 рр. інвестиційних проєктів 

за його участю характеризуються високою успішністю [410].  

До найбільших міжнародних фінансових інститутів розвитку відносяться 

Група Світового банку та чотири регіональні банки розвитку – Європейський, 

Африканський, Азійський та Інтер-Американський. Механізми фінансування 

енергоефективності, що пропонують МБРР та ЄБРР не є визначними за 

обсягами16, проте виступають провідниками потенційних інвесторів та 

налаштування технічного забезпечення процесу. Крім них слід звернути увагу 

на Азійський банк інфраструктурних інвестицій – АБІІ (The Asian Infrastructure 

Investment Bank) з капіталом у 100 млрд дол. США [411]. Його створення як 

регіонального банку розвитку у 2015 р. аргументувалося, Зокрема тим, що 

існуючі у світі фінансові інститути розвитку (СБ, АБРР), з одного боку, не 

здатні надати Азійському регіону необхідні для розвитку інвестиційні ресурси, 

а з іншого – ті ресурси, що надаються ними, обтяжуються додатковими 

вимогами політико-економічного характеру [412]. 

Крім цих – широковідомих, у світі діють десятки інших фінансових 

інститутів, які надають адресне фінансування проєктам розвитку на світовому, 

регіональному або національному рівнях. Україна має можливість долучитися 

до співпраці з широким переліком таких інститутів глобального та 

регіонального рівня. 

Попри широкий перелік відкритих для співпраці інститутів та підписаних 

угод про співпрацю17, участь України у залученні їх інвестицій не дуже 

продуктивна. Характерними є показники співпраці України зі СБ. Показник 
                                         
16 У таких країнах, як Польща та РФ, обсяги профінансованих програм ЄБРР з підвищення 
енергоефективності в промисловості становили всього 150 та 125 млн дол. США відповідно 
(Financing sustainable energy: EBRD Report / SEI Overview. 2014).  

17 Так, тільки протягом 2018 р. в Україні реалізовувалося 618 проєктів міжнародної технічної 
допомоги, загальною кошторисною вартістю у 6,6 млрд дол. США. При цьому 10 проєктів із цього 
переліку мають вартість 3,1 млрд дол. США. 
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вибірки за позиками СБ протягом усього періоду співпраці коливається на рівні 

30–40%. Зокрема станом на 01.06.2019 р. було досягнуто рекордних 39,1% 

після суттєвого скорочення протягом 2014–2017 рр. Дещо краще виглядає 

співпраця України з ЄБРР: вибірка на цю ж дату становила 48,5%, тоді як за 

іншими інститутами: ЄІБ – 17,7%, KfW – 4,9%. Загалом, станом на 01.06.2019 р. 

портфель МФО в Україні становить 32 проєкти, метою яких є модернізація 

інфраструктури, зокрема проєкти з реабілітації гідроелектростанцій, передачі 

електроенергії, розвитку міської інфраструктури, покращення автомобільних 

доріг та безпеки руху, підвищення енергоефективності, в т.ч. у секторі 

централізованого теплопостачання, розвитку міської інфраструктури, 

модернізації системи соціальної підтримки населення України, поліпшення 

охорони здоров`я. Загальна вартість проєктів становить 5 млрд євро та 2 млрд 

дол. США. Фінансування залучається у формі державної позики або під 

державні гарантії [413].  

Традиційно драйвером зростання обсягів залучених інвестицій виступили 

найбільш прибуткові галузі української економіки, наприклад, енергетика. На 

цю сферу припадає 11 проєктів. Фінансування проєктів цієї галузі мало 

найбільш вибірку – 50–70%. У галузі транспорту та сфері комунальних послуг 

діють 9 та 6 проєктів, відповідно. На фінансовий сектор, соціальну сферу та 

освіту припадає лише по 1–3 проєкти з вибіркою на рівні 30-40% [413].  

Про перспективність організації взаємодії на рівні МФІР – НФІР в Україні 

говорить наявність великої кількості підприємств із низьким рівнем 

енергоефективності, що зумовлює високий попит на фінансування у цій сфері, 

у т.ч. і на ПІІ. За оцінками Європейської Комісії, активна реалізація політики 

енергоефективності в Україні може дати поштовх більш широкому 

інвестиційному процесу, спрямованому на модернізацію промисловості за 

рахунок скорочення витрат на електроенергію, газ та водопостачання [414]. 

Через слабкість вітчизняного фондового ринку в Україні поки що набуло 

поширення лише банківське кредитування проєктів підвищення 

енергоефективності за участі у їх фінансуванні МФІР. Успішною в цьому сенсі 
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є практика «Укрексімбанку», що залучив понад 500 млн євро. Завдяки цьому 

він є найбільшим партнером МФО у цій сфері в регіоні Східного партнерства 

ЄС. За рахунок цих коштів реалізовано близько 350 субпроєктів у галузі 

промислової енергоефективності та енергетики [415]. З 2015 р. банк увійшов до 

Всесвітнього альянсу установ, що фінансують енергоефективність, утвореного 

ЄБРР і організацією ООН з охорони довкілля. 

Слід відзначити, що завдяки ухваленим у 2019 р. законодавчим змінам щодо 

покращення захисту прав кредиторів, стабілізації макроекономічних умов та 

зниження облікової ставки, перспективи поширення кредитних  продуктів під 

енергоефективність на банківському ринку помітно зростають. Та загалом, 

попри широку потенційну доступність відкритих до співпраці МФІР, успішна 

практика обмежується прикладом державного «Укрексімбанком». Цей факт 

наочно підтверджує, що шлях до максимізації продуктивного впливу іноземної 

фінансової допомоги лежить через організацію взаємодії МФІР – НФІР. 

 Справа в тому, що сама по собі діяльність МФІР не зумовлює ефективного 

впливу їх інвестицій на зростання макроекономічних показників країн-

реципієнтів. У цьому сенсі цілком обґрунтованою слід визнати позицію 

Нобелівського лауреата А. Дітона щодо того, що без відповідної економічної 

політики, яку в інтересах підвищення добробуту населення цілеспрямовано 

реалізує уряд, будь-які види міжнародної фінансової допомоги можуть навіть 

ставати на заваді економічному розвитку [416]. Наявність такого позитивного 

впливу можна помітити лише на окремих прикладах країн, які поєднували 

залучення міжнародної фінансової допомоги із діяльністю НФІР в інтересах 

реалізації відповідних економічних політик. Саме НФІР повинні виступити 

трансмісійною ланкою узгодження бізнес-цілей ТПК та національних інтересів, 

формалізованих у рамках програм економічного розвитку. 

У цьому випадку НФІР слід розглядати як спеціальні господарські структури, 

створені за ініціативи та фінансово-матеріальної підтримки держави на 

особливих умовах, що перебувають у повній або частковій державній власності 

і виступають як особливий інструмент регулювання економіки в пріоритетних 
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для національних інтересів сферах діяльності, для забезпечення їх розвитку за 

неспроможності ринкових механізмів, одночасно підтримуючи цілісність і 

стійкість усієї господарської системи країни [417, c. 62]. 

 Продуктивна алокація іноземного капіталу, залученого від МФІР з метою 

підтримки економічного зростання та якісного розвитку інституціонального 

середовища, можлива за умови пропущення ТПК, які надходять від МФІР, 

через відповідні національні фінансові інститути інклюзивного розвитку. Саме 

така схема взаємодії відкриває перспективи підвищення ефективності впливу 

ТПК на економічний розвиток і набуває важливої ролі в політиці регулювання 

фінансової відкритості (рис. 5.8). 

 
Рис. 5.7. Інституціоналізація продуктивного руху ТПК за допомогою НФІР 
Джерело: [418] 

 

В умовах недорозвиненого ринкового середовища, НФІР покликані сприяти 

залученню цільового інвестування у профільні галузі, ринки (об’єкти) 

виконуючи низку функцій, у т.ч. з інформаційного забезпечення. При цьому 

притаманні НФІР властивості мають низку переваг, що зумовлюють вагомий 

потенціал їх позитивного впливу на характер фінансової відкритості економіки, 

зокрема: 

– діяльність таких інститутів покликана забезпечити фінансування найбільш 

перспективних напрямів структурного реформування транзитивних економік із 

перспективою залучення на ці цілі іноземного капіталу; 
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– взаємодія мережі таких інститутів на секторальному,  національному або 

міжнародному рівнях дозволяє реалізовувати комплекс заходів державної 

політики для досягнення цілей стійкого економічного зростання; 

– у процесі взаємодії на міжнародних, регіональних та локальних рівнях 

НФІР здатні стабільно отримувати досить великі обсяги фінансування у 

подовжені терміни; 

– завдяки залученню в актуальні наднаціональні та державні види політики  

НФІР отримують розширені можливості щодо діяльності в умовах 

недорозвиненого інституціонального середовища та усунення інформаційної 

асиметрії. 

Слід відзначити, що після тридцятирічного періоду глобалізації у форматі 

неоліберального консенсусу інститути розвитку переживають період ренесансу, 

затверджуючи свою утилітарність у сфері видів державної політики 

економічного розвитку. Найбільшою мірою діяльність НФІР підтримує ООН 

[419], відзначаючи переваги банків розвитку перед фондовим ринком [420]. 

ЮНКТАД звертає увагу на те, що перевага НФІР та державних банків для 

економічного розвитку полягає у їхній більшій орієнтованості на довгострокове 

кредитування реального сектору та співпрацю у різних регіонах країни, у 

рамках цілей та інструментів державної політики. Натомість приватні 

комерційні, особливо іноземні, банки, як правило, уникають роботи у регіонах 

та з виробництвом, надаючи перевагу найбільш рентабельним напрямам 

діяльності [260]. Роботи науковців з МВФ також відзначають, що НФІР можуть 

відігравати життєво важливу роль, мобілізуючи фінансування приватного 

сектора [421].  

Взагалі ЄС із 2014 р. наголошує на необхідності підтримки реалізації Плану 

інвестицій для Європи ефективною діяльністю національних банків – для 

посилення їх впливу на інвестиції, зростання та зайнятість завдяки їх 

спеціальному досвіду та тому, що вони знаються на місцевому контексті, 

бізнесі та спільноті інвесторів відповідно до національної політики та стратегії 

[422]. А Організація ООН із промислового розвитку навіть розробила стратегію 
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партнерства з НФІР, щоб забезпечити фінансову підтримку своїх інвестицій та 

посилити їх продуктивний вплив на локальному рівні [423]. 

Загальна кількість інституцій, що за своїм функціоналом та завданнями 

можуть бути віднесені до НФІР, на початок 2019 р. нараховувала 442 установи 

у 147 країнах [408]. Найбільш поширені серед НФІР на 25% розташовані в 

Африці, 20% – в Європі, 20% – у Америці, 31% – в Азії та – 4% в Океанії. Цей 

перелік включає як банки розвитку, так і страхові/гарантійні/фінансові 

установи.  

Потрібно зауважити, що важливою функцією НФІР виступає не тільки, а – в 

умовах обмежених бюджетних ресурсів держави – і не стільки безпосереднє 

фінансування та економічна діяльність, скільки соціально-економічний 

контроль. Сутність такого підходу полягає в тому, що здійснення соціально-

економічного контролю забезпечує вирівнювання інформації в умовах 

недорозвиненого інституціонального середовища і формує важливі передумови 

для належного становлення такого середовища. Проявами такого контролю, на 

думку фахівців Світового банку, є [424]: 

– захист права власності, дотримання верховенства закону та зниження проявів 

корупції в умовах недостатнього розвитку цих інститутів; 

– подолання інформаційної асиметрії та належне інформаційне забезпечення 

інвесторів в умовах недосконалої конкуренції; 

– регулювання рівня конкуренції на ринках; 

– інформування нових учасників ринку щодо правил набуття прав власності; 

– забезпечення належного регулювання фінансових ринків для уникнення 

проявів їх недосконалості. 

Інколи до функцій ФІР додаються завдання щодо макроекономічної 

стабілізації, такі як: 

– підтримка макроекономічної стабільності та стабільності національної 

грошової одиниці; 

– запобігання зростанню бідності, громадянським конфліктам та негативним 

проявам циклічних коливань економіки [408]. 
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При цьому саме на етапі подолання наслідків кризи у багатьох юрисдикціях 

національні фінансові інститути розвитку відіграли важливу роль у підтримці 

кредитного забезпечення ринків. Тоді як приватні кредитні інституції 

скоротили кредитування через фінансові втрати, дві третини наявних НФІР 

продовжили видавати кредити [425]. 

Загалом НФІР повинні бути орієнтовані на виконання таких завдань в 

економіці: 

– надання експертних характеристик про стан профільної галузі або ринку 

потенційним кредиторам, процедурні консультації, звітування перед 

суспільством та міжнародними партнерами;  

– активну участь у розробленні програм розвитку профільного об’єкта та 

пов’язаних із ним перспективних інвестиційних проєктів;  

– пошук джерел надходження іноземного інвестування; 

– акумулювання фінансових ресурсів на умовах державно-приватного 

партнерства. 

Важливість закріплення у сфері ефективного розміщення іноземних 

інвестиційних ресурсів саме функції соціально-економічного контролю в 

рамках політики регулювання фінансової відкритості на умовах забезпечення 

інклюзивного економічного розвитку країни зумовлюється аналізом попередніх 

спроб використання цих інститутів в Україні та інших країнах ЦСЄ. Численні 

спроби створення відповідних інститутів в Україні –  УБРР, ДІУ, ЕКА тощо – 

виявились невдалими, оскільки були зосереджені одразу на функції 

перерозподілу фінансових ресурсів, отриманих від держави, за умови 

несформованого інституціонального середовища [88]. Позбавлені 

інституціональної спроможності та незалежності ці інститути втілювали 

контрпродуктивні ініціативи в корупційних інтересах, припинили діяльність та 

дискредитували ідею інститутів розвитку. 

Натомість функція перерозподілу фінансових ресурсів повинна виконуватись 

цими інститутами на другому етапі їх діяльності. Перший етап має полягати у 

забезпеченні формування інституціональних основ продуктивного формування 
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цільового сегмента (фінансового ринку, промислової галузі тощо): підвищення 

рівня довіри на ринку, ефективності захисту права власності, інтересів 

учасників, інформаційного забезпечення, зміцнення конкуренції, посилення 

ролі саморегулівних організацій. Існують пропозиції від українських фахівців 

для покращення координації співпраці з МФІР та реалізації цілей економічних 

реформ централізувати функції на рівні Міністерсва фінансів [426, с. 32]. Як 

мінімум на перших етапах це має сенс. Досягнення прогресу на цьому етапі 

може підкріплюватися співпрацею із міжнародними фінансовими інститутами 

розвитку, що частково здійснюватимуть контроль за ефективністю 

використання свої коштів, а держава – за потреби – це гарантуватиме. Успішні 

результати співпраці з МФІР забезпечать умови для повернення довіри до 

української економіки, покращення інвестиційних рейтингів та приваблення 

приватних іноземних інвесторів у цільові сегменти. 

Для вирішення завдань державної кредитно-інвестиційної підтримки 

розвитку економіки із залученням іноземного капіталу в Україні потрібно мати 

розгалужену систему відповідних НФІР. Водночас в Україні спостерігається 

тенденція до скорочення їх спектру. Найбільш активно наразі представлені 

«Укрексімбанк», що спеціалізується на підтримці експортерів, його приклад 

описаний вище.  Крім цього в Україні створені «Державна іпотечна установа» 

та «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», що 

покликані сприяти розвитку іпотечного, фондового ринку та пов’язаних із 

будівництвом сегментів. 

Відсутність або практична бездіяльність НФІР в Україні, знижує 

функціональну спроможність фінансового сектора та обмежує зв'язок 

останнього із реальним сектором економіки. Зокрема сучасні ринки іпотечного 

кредитування розвинених країн характеризуються наявністю широкого кола 

інститутів, що забезпечують реалізацію іпотечних відносин із залученням 

широкої ресурсної бази. Натомість в Україні не вдалося належним чином 

реалізувати перспективи й однієї спеціалізованої Державної іпотечної установи, 

яку замість рефінансування було переорієнтовано на первинний ринок [427, c. 
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51]. Подібним чином функціональність кредитного ринку України обмежена і 

відсутністю дієвого ринку проблемних активів, що міг би значно скоротити 

період посткризового відновлення [428, c. 101-104; 429]. 

До НФІР потрібно віднести і «Державну інвестиційну компанію», 

«Український фонд підтримки підприємництва», «Експортно-кредитне 

агентство». Остання інституція, покликана надавати підтримку  експортерам, 

створена лише у 2018 р. із доволі обмеженим функціоналом. На даний момент 

ЕКА не може надавати інформаційні послуги та послуги з кредитування. Її 

діяльність обмежена виключно страхуванням, що значною мірою обмежує 

потенційний вплив Агентства на створення збалансованої системи підтримки 

розвитку експорту. 

Значною мірою характеристикам НФІР відповідає «Державна інноваційна 

фінансово-кредитна установа», створена у 2000 р. На умовах спільного 

інвестування або консорціумного кредитування бізнесу разом зі світовими 

інвестиційно-кредитними фондами, вона стимулює залучення цільових 

інвестицій в Україну даючи інвесторам сигнал щодо участі держави у поділі 

ризиків та заінтересованості у реалізації проектів. 

Водночас низка НФІР в Україні була створена, але згодом припинили свою 

діяльність. Це, Зокрема «Український банк розвитку та реконструкції» 

(приватизований іноземними інвестором у 2016 р.), «Державний земельний 

банк» (ліквідований у 2014 р.), «Державне агентство з інвестицій та управління 

національними проектами України» (ліквідоване у 2015 р.) та інш. 

Таким чином мережа НФІР в Україні представлена цілою низкою інституцій, 

покликаних сприяти фінансовій підтримці розвитку різних сегментів 

економіки. Наявний перелік може бути доповнений шляхом створення 

відсутніх та розширення функціоналу існуючих інституцій.  

Зокрема доцільно відновити діяльність Державного земельного банку для 

забезпечення продуктивного перерозподілу інвестиційних ресурсів при 

реформуванні ринку землі; Банку розвитку та реконструкції та інших 

спеціалізованих банків для реалізації великих інфраструктурних проектів в 
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Україні. Удосконалення практики діяльності існуючих НФІР шляхом 

розширення функціоналу, як у випадку ЕКА, оптимізації цілей діяльності 

Державної іпотечної установи, удосконалення адміністративного процесу у 

випадку «Державної інноваційної фінансово-кредитної установи» та посилення 

нагляду за практикою діяльності таких установ, як «Украгролізинг». 

Проте, мова йде не лише про створення нових інституцій, які відсутні на 

Українському ринка та присутні у зарубіжній практиці. Тобто мова йде не лише 

про створення окремих спеціалізованих інститутів, що наразі відсутні а про 

системний підхід до організації діяльності існуючих та новостворених в цілях 

залучення інвестиційних ресурсів від міжнародних інституцій у перспективні 

галузі та сегменти економіки, які, відповідно до державних програм, 

потребують модернізації та інноваційного розвитку. 

Виходити потрібно з завдання створити цілісну систему, що охоплює повний 

спектр перспективних галузей та секторів економіки в інтересах їх модернізації 

та інноваційного розвитку з поділом сфер відповідальності між інститутами, а 

також поширення їх діяльності на регіональному рівні. При цьому спектр 

перспективних галузей, у які потрібно спрямувати іноземні інвестиції, повинен 

відповідати таким, що визначені у державних програмах економічного 

розвитку. 

Зважаючи на сучасний світовий досвід, умови забезпечення ефективної 

діяльності НФІР можна узагальнити таким чином: 

– належне закріплення основних параметрів функціонування із 

максимізацією прийнятного рівня незалежності НФІР на законодавчому 

рівні; 

– пріоритет соціального розвитку над економічними та бізнес-інтересами; 

– незалежність або опосередкована залежність від державних органів та 

можливість функціонування із залученням приватного та іноземного 

капіталу; 

– визначена спеціалізація НФІР за економічною ціллю, напрямом діяльності 

або ринковим сегментом;  
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– забезпечення перманентної уваги та всебічної підтримки держави; 

– реалізація якісної системи контролю ефективності функціонування НФІР 

за відсотком успішно реалізованих проєктів, залученого капіталу та 

забезпечення виконання соціально-економічних цілей. 

Звичайно, для ефективного функціонування НФІР в інтересах забезпечення 

фінансової підтримки економічного розвитку, вони мають відповідати 

підвищеним стандартам фінансової стійкості та управління. Стабільне 

кредитування стратегічно важливих галузей економіки, що, через низку 

причин, потерпають від браку фінансових ресурсів, слід розглядати як вид 

діяльності, якому притаманний високий рівень фінансових ризиків. Вони також 

повинні мати належні інструменти управління ризиками та високий рівень 

якості корпоративного управління для уникнення ризиків корупції або 

політичної заангажованості. 

Невиконання цих умов проявляється у вигляді низки зловживань, наприклад, 

інвестицій у збиткові неефективні підприємства та нецільове використання, 

«відмивання» бюджетних коштів із їх наступним виведенням за кордон [430, c. 

16]. Такі прояви негативно характеризують діяльність НФІР і ускладнюють 

обґрунтування необхідності їх використання для продуктивного використання 

іноземного капіталу в економіці. 

Сучасні можливості індустрії фінансових послуг забезпечують використання 

чисельного інструментарію реалізації функцій НФІР. У світовій практиці 

набуло поширення застосування спеціалізованих цінних паперів, забезпечених 

державними гарантіями; знижених, нульових відсоткових ставок або їх 

компенсації, гарантії підтримки ліквідності, страхування, пільгового 

оподаткування тощо. Проте найбільш поширеними залишаються варіації 

кредитних інструментів [431, c. 9]. 

Невдалі приклади НФІР, які стали для урядів фінансовим тягарем (їхня 

низька ефективність навіть призвела до деформації кредитних ринків через 

витіснення з них приватних кредиторів та лізингодавців, а під час кризи, або й 

незалежно від її впливу вони втратили фінансову стійкість), накопичили високу 
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частку непрацюючих кредитів і змарнували гроші платників податків, були 

зумовлені саме низькою якістю залежного від політичних сил корпоративного 

управління, низьким рівнем відкритості та відсутністю громадського контролю. 

Як було зазначено, одним із наочних недоліків державної політики України у 

сфері налагодження співпраці з МФІР виступає неможливість вчасної та якісної 

розробки та реалізації інвестиційних проєктів. За належного рівня організації 

політики розвитку НФІР ця проблема отримує цілком визначені перспективи 

вирішення. Структура спеціалізованого НФІР здатна забезпечити розробку, 

презентацію та супроводження інвестпроєктів на належному рівні із 

залученням державних органів статистики та контролю, а також експертів 

національної та міжнародної наукової спільноти. 

З огляду на вже чинні програми співпраці, підписані Україною, та потреби 

розвитку її економіки, особливо перспективними видаються такі напрями 

діяльності НФІР, як: кредитне фінансування реального сектора економіки (в 

сегменті МСБ) та інфраструктурних проєктів. Річ у тім, що ці напрями 

збігаються з пріоритетними напрямами інвестування СБ та ЄБРР, з якими 

Україна вже має підписані угоди та відкриті лінії фінансування. До інших 

напрямів відносяться: підтримка експортерів, розширення переробки  власної 

унікальної сировини, фінансування наукових та інноваційних програм, 

підтримка стабільного розвитку фінансового сектора, в також гарантування 

ринків збуту національним виробникам [432, c. 17]. 

Не дивлячись на традиційну загрозу перетворення інститутів розвитку на 

нефункціональні, бюрократичні, корумповані організації, перспективи їх 

розвитку в Україні виглядають насправді вагомими. З метою запобіганню 

реалізації зазначених загроз побудова таких інститутів повинна бути 

забезпечена  належним чином на законодавчому рівні. Законодавчо закріплений 

пріоритет функцій соціально-економічного розвитку через підтримку реалізації 

відповідних державних програм повинен звузити вікно можливостей для 

нецільової діяльності. Визначення, в межах можливого, інституційної 
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незалежності таких установ збільшить їх відповідальність та обґрунтує вимоги 

до професійної якості їх управління.  

Найбільш важлива умова зниження корупційних ризиків полягає у 

обмеженні доступу до реальних фінансових потоків таких установ на перших 

етапах їх діяльності. На перших етапах активна діяльність НФІР у сфері 

інформаційного підтримки та пошуку інвесторів, обґрунтування необхідних 

інвестиційних проектів, маркування для інвесторів перспективних для держави 

галузей економіки, організація приватно-державного партнерства та, в певних 

межах, оперування державними гарантіями, здатна суттєво підвищити 

продуктивний потенціал транскордонних потоків капіталу, що надходять в 

країну. 

Не менш важливим елементом підвищення інституційної спроможності 

державного регулювання фінансової відкритості економіки, на який потрібно 

звернути увагу, це розвиток фінансових ІТ-технологій. Поширення процесів 

діджиталізації економіки чинить вплив на всі сфери фінансових відносин. 

Розвиток відповідних інформаційно-комп’ютерних технологій суттєво спростив 

доступ до міжнародних товарних та інвестиційних ринків. Зниження 

трансакційних витрат спростило транскордонні грошові перекази. Поява 

віртуальних ринків та криптоактивів викликала приплив до них реального 

капіталу. Все це зумовило спрощення руху транскордонних потоків капіталу, 

зростання їх обсягів та підвищення волатильності. Особливо слід відзначити 

позитивний вплив швидкого поширення платіжних карт у ролі засобів платежу 

та грошових переказів. До цього слід додати популяризацію електронних 

гаманців та криптовалют [433; 434]. Завдяки таким інструментам упродовж 

2002–2017 рр. обсяги транскордонних грошових переказів, які становлять 

вагому частку фінансових надходжень в економіки, що розвиваються, зросли з 

50 млрд дол. США до 250 млрд дол. США [272, c. 14-15]. 

Таке посилення транскордонного перетікання капіталу формує умови 

підвищення реальної фінансової відкритості економіки. На відміну від оцінки 

рівня нормативних обмежень за показником «де-юре», реальна фінансова 
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відкритість «де-факто» відображає рух реальних обсягів транскордонних 

потоків капіталу у різних формах, частина з яких відбувається у тіньовій сфері і 

може бути обрахована лише орієнтовно. Зокрема проведення грошових 

транскордонних переказів, що виконуються за традиційними системами 

банківських переказів SWIFT, супроводжуються великою комісією, що 

спонукає використовувати альтернативні інструменти для переказів. Зростання 

тіньової сфери обігу капіталу через поширення криптоактивів та віртуальних 

валют значною мірою стимулюють процеси діджиталізації та розвитку фінтеху. 

Прояви активізації руху потоків капіталу під впливом розвитку 

діджиталізації можна узагальнити таким чином: 

– спрощення доступу до фінансових послуг та позичкового капіталу; 

– прискорення транскордонних торговельно-розрахункових операцій; 

– економія на трансакційних витратах для всіх учасників ринку; 

– зниження вхідних бар’єрів для транскордонного інвестування; 

– спрощення схем офшоризації капіталу та оптимізації податкових витрат; 

– поява нових об’єктів інвестування – криптоактивів; 

  Водночас трансформація сучасних підходів до фінансової лібералізації та 

вільного руху капіталу спричинила появу тези про доцільність здійснення 

контролю за рухом віртуальних валют з метою убезпечення національної 

економіки від екзогенних шоків надмірних припливів спекулятивного капіталу, 

їх раптових проциклічних розворотів та втечі капіталу. Відповідно, активізація 

потоків капіталу в умовах цифровізації економіки висуває до регуляторів нові 

вимоги щодо контролю за рухом транскордонних потоків капіталу. 

На необхідність посилення контролю за рухом капіталу в умовах поширення 

цифрових грошей звертає увагу у своїх рекомендаціях і FATF. Організація 

зауважує про низку негативних прикладів використання віртуальних валют для 

відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом, та фінансування терористів 

і звертає увагу на особливу ризикованість поширення децентралізованих 

криптовалют без єдиного визначеного емісійного центру. Операції з такими 

цифровими грошима практично неможливо ідентифікувати. 
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Разом із тим потрібно враховувати потужний позитивний вплив процесів 

діджиталізації на стимулювання економічного розвитку. Посилення 

конкуренції, зниження вхідних бар’єрів, економія на трансакційних витратах, 

спрощення доступу до позичкового капіталу відкривають нові можливості для 

економік, що розвиваються, залучити інвестиційний капітал та збільшити свою 

присутність на світових ринках. 

Поточні умови розвитку індустрії фінансових послуг, до яких відноситься і 

вплив розвитку «фінтеху», зумовлюють потребу в комплексній політиці 

управління фінансовою відкритістю на новому якісному рівні, оскільки 

збільшення масштабів руху капіталів в економіці посилює вплив загроз 

волатильних ринків. Наприклад, у різних країнах – як розвинених, так і 

транзитивних – розрізняти іноземний та внутрішній капітал стає дедалі важче. 

У таких умовах просте обмеження руху іноземного капіталу втрачатиме 

ефективність, оскільки його можна легко обійти, маскуючи резиденцію 

капіталу. Таким чином постане потреба розробити більш комплексний підхід 

для забезпечення належного регулювання та нагляду за фінансовою системою. 

У таких обставинах посилити контроль за рухом потоків капіталу і, Водночас 

підтримати позитивний вплив процесів діджиталізації на економіку – вагомий 

актуальний виклик для регуляторів. Його складність посилюється тим, що 

політика регулювання потоків капіталу не може бути реалізована в межах 

якоїсь однієї монетарної політики або повноважень одного регулятора. 

Найбільші перспективи щодо вирішення завдання контролю за потоками 

капіталу в поточних умовах відкриваються у сфері модернізації видів 

регуляторної політики у фінансовій сфері на засадах макропруденційного 

підходу. 

Реалізація макропруденційної політики передбачає узгодження відповідної 

політики уряду, центробанку та регуляторів фінансових ринків з метою 

запобігання системному ризику фінансової нестабільності. Теорія та наявний 

практичний досвід підтверджують необхідність такої кооперації для реалізації 
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ефективного регуляторного впливу в умовах посилення взаємозв’язків різних 

сфер економіки, особливо під впливом діджиталізації. 

При цьому регуляторна політика у сфері контролю за потоками капіталу 

повинна передбачати підтримку розвитку фінтехінновацій на національних 

фінансових ринках, заохочення віртуальних фінансових компаній до співпраці з 

традиційними банківськими інституціями, активну роль центробанку на ринку 

віртуальних валют, підвищення кібербезпеки, а також посилення 

пруденційного нагляду та розвитку системи моніторингу за платіжними 

операціями, обмеження експансії тіньового банкінгу, моніторинг 

фінтехінновацій на предмет їх потенційного впливу на ринок. Потрібно 

передбачити заходи щодо обмеження фундаментальних факторів поширення 

ризиків цифровізації, що зумовлюють тінізацію та офшоризацію капіталу: а 

саме фінансової нестабільності, недорозвиненого інституціонального 

середовища національних фінансових ринків, надмірного оподаткування при 

низькому забезпеченні права власності та захисту інтересів учасників ринку. 

Крім зазначених вище заходів, превентивний принцип регулювання 

фінансової відкритості в умовах зростаючого впливу розвитку фінансових 

технологій повинна поширюватись на розвиток інфраструктури, Зокрема в 

таких напрямах, як: 

– адаптація до сучасних вимог національної платіжної системи, інтеграція 

національного платіжного інструментарію, каналів доставки та видів 

операцій з прогресивними новаціями на ринках платіжних засобів, що 

сприятиме популяризації використання національної платіжної системи і 

позбавить частину легальних учасників ринку потреби використання 

децентралізованих валют та платіжних систем офшорних операторів; 

– переведення розрахунків з державними установами в електронний 

вигляд; 

– власна реалізація державою сучасних фінтех-інновацій із посиленим 

захистом учасників, наданням цінових переваг та одночасним 

формуванням регуляторного поля; 
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– узгодження поширення цифровізації та фінтех-інновацій на фінансових 

ринках із потребами урядової політики розвитку економіки. 

Реалізація зазначених заходів покликана сформувати державну частку на 

ринку цифрових фінансових інструментів з метою формування цільової 

репрезентативної групи учасників для визначення орієнтирів, меж і потреб 

регуляторної політики у сфері руху потоків капіталу, моніторингу актуальних 

процесів цифровізації у цій сфері, аналізу перспектив здійснення в її межах 

стимулюючого впливу на економічне зростання. Формування репрезентативної 

групи у цій сфері забезпечує необхідні умови для модернізації наявного 

інструментарію оцінки фінансової відкритості економіки та її узгодження з 

реальними показниками руху потоків капіталу, що відкриє перспективи 

суттєвого удосконалення відповідної політики. 

Слід усвідомлювати, що в умовах розвитку інформаційних технологій 

фінансовим ринкам притаманний природний тренд на лібералізацію. Його зміст 

полягає в тому, що в умовах розширення можливостей обліку та моніторингу 

транскордонних фінансових операцій, формальні процедури отримання 

дозволів та реєстрацій втрачають сенс. Тому на нинішньому етапі відкривається 

можливість істотно їх спростити без погіршення якості контролю. Хоча це і не 

відміняє необхідності формування якісного інституту реєстрації правочинів для 

покращення захисту права власності. 

У рамках макропруденційного інструментарію останнім часом посилюючи 

свій системний вплив, набуває розвитку комунікаційна політика регуляторів. 

Цій політиці повинна приділятись посилена увага і в умовах фінансової 

відкритості малих сировинних економік, оскільки через певні особливості 

таких країн рівень довіри до регуляторів у них не дуже високий. Разом із тим 

адекватна комунікаційна політика здатна чинити позитивний вплив у найбільш 

критичних моментах курсової волатильності та втечі капіталу.  

Комунікаційна політика покликана нівелювати ірраціональну складову 

поведінки учасників, що посилює спекулятивні інтереси та сприяти адекватній 

передбачуваній поведінці, учасників, що сприяє збільшенню частки реальних 
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інвестицій. Для цього учасників потрібно забезпечити актуальною та 

достовірною інформацією. Відтак, доцільність реалізації центробанками 

спеціальних заходів з комунікації має фундаментальне обґрунтування [435]. 

Важливість та ефективність такого інструменту підтверджує увага до нього 

ЄЦБ, ФРС, Банку Англії, Банку Японії та інших провідних фінансових 

інституцій, у яких вербальні інтервенції з форми поодиноких повідомлень 

перетворилися на forward guidance – важливий елемент комунікаційних 

стратегій центробанків. 

Напрями реалізації комунікаційної політики та інформаційного забезпечення 

процесу регулювання фінансової відкритості повинні включати: 

– інформування про офіційну позицію щодо вільного руху капіталу, меж 

політики фінансової лібералізації 

– надання своєчасної та регулярної інформації щодо поточних заходів та 

можливих змін політики регулювання фінансової відкритості; 

– обґрунтування запровадження обмежуючих заходів на рух ТПК та 

наполегливості у їх дотриманні; 

– вербальні інтервенції та як випереджаюча альтернатива використання 

монетарних інструментів та адміністративних заходів; 

– інформування потенційних інвесторів щодо перспективних напрямів 

реалізації державних програм соціально-економічного розвитку; 

Реалізації комунікаційної політики може відбуватись через широкий спектр 

каналів. Від інтерв’ю офіційних осіб та прес-релізів, до публікації вагомих 

наукових досліджень. Важливість надання більшого обсягу якісної інформації 

учасникам ринкових відносин, зокрема інвесторам в частині проектів, що 

відповідають інтересам економічного розвитку та підтримуються державою, 

дозволяючи підкреслити сферу та часові рамки регуляторного втручання, 

підвищуючи довіру до регулятора. 

Наслідками вдалої комунікаційної політики можуть стати зменшення попиту 

на іноземну валюту, обмеження активності короткострокових спекулятивних 

потоків капіталу, спрямування інвестиційного капіталу на фінансування 
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державних програм, зменшення обсягів втечі національного капіталу, 

підвищення рівня довіри між інституційними учасниками, посилення 

конкуренції та вирівнювання інформаційної асиметрії, інш. 

 

Висновки до розділу 5. 

Поширений підхід до поетапного запровадження фінансової відкритості 

від найменш ризикових інструментів до повного зняття обмежень на рух ТПК 

не відповідає сучасним умовам з огляду на зростання волатильності ТПК, їх 

потужний вплив на накопичення системного ризику фінансової нестабільності, 

фіктивність значної частки ПІІ та переважну слабкість інституціонального 

середовища фінансового сектору малих сировинних економік. 

Водночас аналіз довгострокових перспектив розвитку фінансових систем в 

умовах збереження глобалізаційного тренду в ринкових відносинах засвідчує 

безальтернативність руху в бік фінансової відкритості для повноцінної 

реалізації економічного потенціалу. Необхідність збільшення інвестиційних 

ресурсів для розвитку економіки, з одного боку, та забезпечення кредитної 

підтримки експансії внутрішніх виробників на зовнішні ринки – з іншого, 

потребують наявних можливостей для вільного імпорту та експорту капіталу. 

Фінансову відкритість економіки в таких умовах слід розглядати не як 

передумову реалізації потенціалу економічного зростання і не як кінцеву мету 

її структурного реформування, а виключно як інструмент забезпечення 

економічного розвитку відповідно до поточних умов макроекономічної 

динаміки, характеристики інституційних відносин, розвитку структурних 

параметрів економіки та її фінансового сектору. 

Виходячи з цього, максимізація продуктивних ефектів фінансової 

відкритості  потребує її державного регулювання у рамках відповідної 

політики. Запропонована в роботі принципова модель механізму регулювання 

фінансової відкритості включає затвердження принципів та цілей регулювання 

на концептуальному рівні; формалізацію напрямів регулювання на основі 

ідентифікованих системних макроіндикаторів структурного розвитку економіки 
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та фінансового сектору, як стратегічний аспект регулювання та організацію 

взаємодії державних регуляторів в рамках доступного інструментарію впливу. 

При цьому об’єктом регулювання виступають інституційні відносини, що 

визначають свободу транскордонного руху фінансового капіталу у всіх 

можливих своїх проявах: нормативно-правове регулювання, інституційна 

спроможність держави, розвиток інституціонального середовища фінансового 

сектору (конкуренції, інформаційного забезпечення, захисту прав та інтересів). 

В інтересах забезпечення транспарентності політика контролю фінансової 

відкритості повинна спиратись на систему офіційно затверджених індикаторів, 

що дозволяють визначати потенціал та ризики впливу транскордонних потоків 

капіталу на розвиток національної економіки та її фінансового сектору. У якості 

індикаторів, що визначатимуть доцільність поглиблення або обмеження стану 

фінансової відкритості передусім слід орієнтуватись на такі параметри, як 

ефективність фінансового сектора економіки у акумуляції та алокації 

фінансових ресурсів, динаміку національних кредитів, інвестицій та 

заощаджень, темпи приросту промислового виробництва, характеристики 

сальдо поточного рахунку платіжного балансу, а також наявність цінових 

диспаритетів на ринку нерухомості. 

Відповідно до ідентифікованих показників переліку макропруденційних 

індикаторів, за умови переважного прояву продуктивних ефектів фінансової 

відкритості, напрями регулювання можуть включати заходи фінансової 

лібералізації, приваблення іноземного капіталу, підтримки експорту 

національного капіталу, активізацію інтеграційних процесів або, у випадку 

посилення проявів негативного впливу ТПК на формування системного ризику 

– обмеження вільного руху ТПК, посилення цільового спрямування іноземних 

інвестицій, встановлення додаткових вимог до термінів фондування та обігу 

інвестицій, обмеження попиту на іноземні валюти. 

Всупереч існуючій парадигмі неефективності та збитковості контролю за 

ТПК, максимізація продуктивних ефектів фінансової відкритості та мінімізація 

пов’язаних з нею ризиків можливі тільки в умовах регулювання фінансової 
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відкритості монетарними, фіскальними, адміністративними заходами, а також 

заходами валютного регулювання, макропруденційної, комунікаційної, 

інвестиційної політик.  

При цьому аналіз потенціалу та обмежень монетарної політики у цій сфері 

дав підстави визнати, що монетарна політика не може забезпечити повноцінний 

комплекс управління ТПК в умовах фінансової відкритості, оскільки заходи 

монетарного регулювання можуть вступати у суперечність із цілями політики 

контролю ТПК і викликати інверсійну реакцію потоків капіталу. Суперечності 

монетарного регулювання в умовах фінансової відкритості можуть бути 

усунені шляхом узгодження широкого кола фінансових політик у рамках 

макропруденційного регулювання. Макропруденційна політика отримує все 

більшого поширення і поступово займає місце не тільки провідної політики 

забезпечення фінансової стабільності, але й інструменту економічного 

розвитку, забезпечуючи платформу для координації регуляторних заходів 

державних регуляторів і саморегулівних організацій. 

До перспективних заходів підвищення інституційної спроможності 

держави слід віднести розвиток комунікаційної політики, імплементацію 

цифрових фінансових технологій, а також створення цілісної системи 

національних фінансових інститутів розвитку. В даному випадку мова йде не 

лише про створення окремих спеціалізованих інститутів, а про системний 

підхід до організації діяльності існуючих та новостворених НФІР в цілях 

залучення інвестиційних ресурсів від міжнародних інституцій у перспективні 

сегменти економіки, які, відповідно до державних програм, потребують 

модернізації та інноваційного розвитку. За умови належного нормативно-

правового регулювання з визначенням пріоритетів інформаційно-

організаційного забезпечення, а не перерозподілу фінансових ресурсів, 

діяльність НФІР допоможе нівелювати існуючі прогалини в 

інституціональному середовищі фінансового сектору та прискорити реалізацію 

інвестиційних проектів, тим самим посиливши продуктивні ефекти фінансової 

відкритості та обмеживши її негативний вплив.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації запропоновано авторське розв’язання актуальної наукової 

проблеми – поглиблення теоретико-методологічних засад аналізу фінансової 

відкритості в контексті економічного зростання та розвиток науково-

методичних підходів і практичних рекомендацій щодо її державного 

регулювання в Україні. Це дало можливість сформулювати такі висновки. 

1. Розкриття сутнісних характеристик феномену фінансової відкритості 

потребує її аналізу із застосуванням інституціонального підходу. За такого 

підходу фінансова відкритість – це система інституційних відносин, що 

визначає транскордонний рух фінансового капіталу в національній економіці. 

На відміну від традиційного підходу, що пов’язує фінансову відкритість з 

наявністю та кількісним обрахунком законодавчо встановлених формальних 

обмежень, реальні характеристики транскордонного руху фінансового капіталу, 

зокрема їх обсяги, напрям та структурні параметри, залежать від більш 

широкого кола інституційних відносин. До них, окрім формальних обмежень, 

також відноситься спроможність держави імплементувати власні вимоги на 

практиці, узгодивши їх із наявними параметрами конкурентоспроможності, 

макроекономічної динаміки, розвитку фінансових ринків, трансакційних 

витрат, підприємницьких ризиків, а також інших інституційних чинників, що 

формуються під впливом формальних і неформальних норм та правил 

ринкового середовища. 

2. На підставі проведеного аналізу встановлено, що прискорення 

економічного зростання, як чинник приваблення іноземного капіталу, відіграє 

провідну роль порівняно із скасуванням нормативних обмежень на рух потоків 

капіталу. За позитивної макроекономічної динаміки приплив іноземного 

капіталу в національну економіку може відбуватись і попри наявні обмеження. 

При цьому, сам по собі приплив іноземного капіталу не формує переваг для 

економічного зростання. Так само як і інвестиції за кордон не створюють 

загрози економіці на висхідній фазі циклу. Транскордонні потоки капіталу 

чинять продуктивний та контрпродуктивний вплив на розвиток національної 
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економіки, залежно від притаманних їй інституційних відносин, наявних 

конкурентних переваг, характеристик фази економічного циклу та рівня 

розвитку фінансового сектора. Проциклічна природа транскордонного руху 

фінансового капіталу зазвичай лише доповнює економічні процеси, характерні 

для наявного інституціонального середовища. Це зумовлює потребу обмеження 

фінансової відкритості за несприятливої комбінації інституційних чинників та 

макроекономічної динаміки.  

3. Усупереч домінуючій у 1980–2000-х рр. теоретичній концепції, фінансова 

лібералізація не забезпечила у цей період помітного перерозподілу фінансового 

капіталу на користь економік, що розвиваються. Натомість вагомим наслідком 

фінансової дерегуляції стало підвищення вразливості національних економік до 

екзогенних фінансових шоків при відсутності прямих позитивних ефектів для 

економічного розвитку. Усвідомлення цих наслідків після глобальної 

фінансової кризи 2008–2009 рр. зумовило формування тренду на посилення 

контролю над транскордонними потоками капіталу як у малих відкритих, так і 

у великих економіках із потужними фінансовими ринками. Наявність 

посиленого запиту на фінансове регулювання підтверджується поширенням 

практики регулювання потоків капіталу, оновленими підходами МВФ, СБ, 

ЮНКТАД, в яких визнається необхідність контролю раптових сплесків та втеч 

транскордонних потоків капіталу, а також наочним загостренням торговельних 

протистоянь США і КНР та низкою інших обставин, зокрема ризикованістю 

значної частки прямих іноземних інвестицій, що мають фіктивну природу або 

спрямовуються у волатильні сегменти ринків.  

4. В поточних умовах зростання ризиків глобальної невизначеності та 

волатильності світових потоків капіталу – як для малих сировинних, так і 

розвинених економік – зростає і актуальність державного регулювання як 

засобу підвищення фінансової стабільності та конкурентоспроможності 

національної економіки. Виявлений характер формування фінансової 

відкритості у взаємозв’язку із економічним зростанням дає підстави 

стверджувати, що регуляторні норми у сфері руху транскордонних потоків 
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капіталу не суперечать інтересам національної економіки із залучення 

іноземних інвестицій. Навпаки: транспарентна економічно обґрунтована 

політика щодо убезпечення від ризиків фінансової відкритості стимулює 

вільний рух капіталу на переважних мотивах довгострокового інвестування, а 

не короткострокових спекуляцій. 

5. Основою забезпечення ефективності регулювання фінансової відкритості 

виступає належна інституційна спроможність держави та адекватність її 

макроекономічної політики. Наочна вразливість національної економіки до 

екзогенних шоків попри наявність нормативних обмежень, зокрема валютних, 

на рух капіталу, означає не їхню недоречність, а  здебільшого слабку 

інституційну спроможність державних регуляторів щодо їх дотримання. На 

основі порівняльного інституційного аналізу та методів обрахунку 

нормативних обмежень і реальних обсягів транскордонних потоків капіталу 

розроблено методологічний підхід для оцінки інституційної спроможності 

державного регулювання транскордонного руху фінансового капіталу. 

Проведена за даним підходом порівняльна оцінка інституційної спроможності 

України демонструє її помітно нижчий рівень відносно більшості 

постсоціалістичних країн Центрально-Східної Європи. Тобто інституційна 

спроможність регуляторів цих країн реалізувати встановлені обмеження дає їм 

можливість більшою мірою контролювати рух потоків капіталу навіть попри 

нижчий, відносно України, рівень нормативних обмежень. 

6. На відміну від сучасних світових тенденцій, державна політика України 

стосовно фінансової відкритості демонструє прихильність до лібералізаційного 

підходу, зокрема у сфері валютного регулювання. Водночас валютні обмеження 

в Україні тривалий час залишаються найчисленнішими в регіоні. Така 

суперечність певною мірою знаходить своє вирішення через тривалу практику 

недотримання обмежень, формально встановлених державою. Непослідовність 

у реалізації цих обмежень призвела до того, що фактичні обсяги руху капіталу в 

Україні тривалий час сягали рівня постсоціалістичних країн-членів ЄС. Де-

факто неконтрольований рух потоків капіталу в Україні провокував реалізацію 
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валютних криз і давав привід для дискредитації регуляторного підходу та 

повторення спроб лібералізації валютного ринку.  

7. Аналіз наслідків підвищення рівня фінансової відкритості України 

показав, що неконтрольований приплив іноземного капіталу, навіть у формі 

прямих іноземних інвестицій, не відіграв помітної ролі у якісному розвитку 

структури економіки та функціональної спроможності її фінансового сектора. 

При певному здешевленні фінансових ресурсів приплив значних обсягів 

фінансового капіталу протягом 2004–2007 рр. практично не позначився на 

розвитку інвестиційного кредитування або конкуренції на фінансових ринках. 

Водночас іноземний капітал посилив проциклічне фінансування торговельного 

дефіциту України, поглиблення структурно-функціональних дисбалансів, 

валютизації, формування кредитних бумів, цінових диспаритетів на ринку 

фінансових активів та інших чинників системного ризику. Переважно 

контрпродуктивні ефекти від припливу іноземного капіталу в Україні 

підтверджують необхідність реалізації спеціальних заходів державної політики, 

орієнтованих на адаптацію рівня фінансової відкритості національної 

економіки до реальних потреб її розвитку. 

8. Дихотомія регулювання фінансової відкритості в Україні зумовлена тим, 

що її національна економіка, з одного боку, потребує активного залучення 

фінансових ресурсів, реалізації переваг інтеграції у світову економіку, 

розширення доступу до технологій та ринків збуту і це зумовлює потребу 

підвищення відкритості. А з іншого боку – негативний вплив волатильних 

потоків капіталу у вигляді посилення структурних макроекономічних 

дисбалансів та проциклічного накопичення чинників системного ризику 

фінансової нестабільності зумовлює потребу у цілеспрямованих заходах 

обмеження рівня фінансової відкритості. У рамках регулювання фінансової 

відкритості динаміка та структура руху транскордонних потоків фінансового 

капіталу мають бути підпорядковані інтересам економічної політики. Тож і 

заходи фінансової лібералізації мають бути похідними до стійкого 
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економічного розвитку та формування повноцінного у структурно-

функціональному плані фінансового сектора країни. 

9. Обґрунтовано доцільність використання системи макропруденційних 

індикаторів, що включає оцінку розвитку функціональності фінансового 

сектора в акумуляції та алокації фінансових ресурсів, драйверів економічного 

зростання та чинників системного ризику. Проведений аналіз зазначених 

індикаторів засвідчив про наявність високого ризику контрпродуктивного 

впливу транскордонних потоків капіталу на економічний розвиток України. 

Зокрема, спад промислового виробництва, дефіцит поточного рахунку, 

обмежена функціональність фінансового ринку, ознаки буму споживчого 

кредитування, цінових дисбалансів на ринку нерухомості, свідчать про 

необхідність посилення вимог до строкової та цільової компоненти 

транскордонних потоків капіталу та перегляду заходів валютної лібералізації. 

10. Оцінка параметрів макроекономічної динаміки України, характеристик її 

фінансового сектора, макропруденційних індикаторів впливу транскордонних 

потоків капіталу свідчить про відсутність тих конкурентних переваг, які б 

сприяли ефективному переходу до беззастережної фінансової відкритості. 

Зокрема, високі ризики розгортання буму споживчого кредитування, цінові 

дисбаланси на ринку нерухомості та збереження торговельного дефіциту наразі 

значною мірою стримуються спадом національного виробництва. Проте поява 

ознак позитивної економічної динаміки може викликати приплив іноземного 

капіталу, що, швидше за все, призведе до реалізації зазначених ризиків без 

можливості їх попередження в умовах наявної політики валютної лібералізації. 

11. Обґрунтована закономірність інверсійної реакції транскордонних потоків 

капіталу на монетарне регулювання свідчить про його обмежений потенціал в 

умовах фінансової відкритості. Підвищення ефективності монетарного 

регулятора щодо реалізації політики контролю за потоками капіталу потребує 

доповнення заходів монетарної політики інструментарієм валютного 

регулювання, макропруденційної, інформаційно-комунікаційної політики та 

пруденційного нагляду за банківським ринком. Забезпечення ефективності 
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регулювання фінансової відкритості також потребує узгодження заходів 

контролю за транскордонними потоками капіталу між монетарними та 

фіскальними регуляторами, доповненої функціоналом інвестиційної, 

комунікаційної політики, розвитку інформаційних технологій, діяльністю 

інститутів розвитку. 

12. Потреба узгодження цілей та заходів регуляторних політик монетарної і 

фіскальної сфери визначає доцільність використання макропруденційного 

інструментарію для контролю над потоками капіталу. Перспективи 

використання макропруденційного інструментарію у цьому напрямі визначає 

його орієнтація на управління чинниками системного ризику, пов’язаними із 

фінансової відкритістю, зокрема: волатильністю короткострокових потоків 

капіталу, валютизації, буму споживчого кредитування, прискореного зростання 

цін на фінансові активи. 

13. Посиленню продуктивних ефектів фінансової відкритості має сприяти 

діяльність національних фінансових інститутів розвитку у взаємозв’язку з 

міжнародними фінансовими інститутами, що розширить можливості залучення 

цільових інвестицій. Створення цілісної системи національних фінансових 

інститутів розвитку, зокрема, спеціалізованих банків, кредитно-інвестиційних 

агентств, фондів цільової підтримки, допоможе охопити визначений державою 

перелік галузей та секторів економіки, що потребують фінансування з метою 

модернізації та інноваційного розвитку. Залучення таких інститутів до 

виконання державних програм допоможе розширити продуктивний вплив 

іноземного капіталу та нівелювати існуючі прогалини інституціонального 

середовища фінансового сектора, посприявши реалізації інвестиційних 

проектів соціально-економічного розвитку. Для цього в діяльності 

національних фінансових інститутів розвитку доцільно на законодавчому рівні 

закріпити пріоритет інформаційно-організаційного забезпечення, а не 

перерозподілу фінансових ресурсів. 
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Додаток А 

Узагальнення напрямів та результатів наукових досліджень впливу 
фінансової відкритості на економічне зростання 

# Автор, назва Напрям та результати дослідження 

2 

Feldstein M., Horioka 
C. (1979). Domestic 

Saving and 

International Capital 

Flows  

У період 1960–1974 рр. у 21 країні ОЕСР відношення динаміки 
частки заощаджень до внутрішніх інвестицій зберігало щільний 
кореляційний зв'язок, що свідчить про обмежену фінансову 
інтеграцію. 

3 

Lucas, R. (1990). 
Why doesn't Capital 

Flow from Rich to 

Poor Countries? 

Виявив, що всупереч вищий у 58 разів дохідності капіталу в 
Індії, ніж у США, капітал обмежено перетікає на ринки Індії. 

6 

Obstfeld, M. (1994). 
Risk-Taking, Global 

Diversification, and 

Growth 

На підставі даних світової статистики споживання в роботі 
стверджується, що фінансова інтеграція сприяє підвищенню 
заможності країн, підвищуючи її інколи в декілька разів. 

7 

Bekaert G.,  
Harvey C. (1995). 
Time-Varying World 

Market Integration 

Вимірювали фінансову відкритість на підставі різниці 
дохідності акцій на міжнародних фондових ринках. Виявили 
обмежені ознаки підвищення фінансової інтеграції в межах 
окремих країн. 

8 

Fernandez-Arias, E., 
& Montiel, P. J. 
(1996). The surge in 

capital inflows to 

developing 

countries: an 

analytical overview 

На підставі аналізу випадків припливу великих обсягів капіталу 
в країни, що розвиваються, узагальнили низку чинників, що 
діють на стороні країни-реципієнта та можуть бути 
детерміновані, як pul-фактори руху ТПК. Чим вищий ступінь 
мобільності капіталу, тим більшим буде накопичення резервів 
унаслідок політики стерилізації. Відзначали обмежену 
ефективність заходів регулювання ТПК. 

9 

Balasubramanyam, V. 
N., Salisu, M., & 
Sapsford, D. (1996). 
Foreign direct 

investment and 

growth in EP and IS 

countries 

За результатами аналізу 46 країн, що розвиваються, 
підтверджено, що позитивний вплив від ПІІ більшою мірою 
помітний у тих країнах, які проводять політику стимулювання 
експорту, а не імпортозаміщення. 
 

10 

Quinn D. (1997). The 

Correlates of Change 

in International 

Financial Regulation 

На підставі аналізу кореляції рівня фінансової відкритості та 
економічного зростання 64 країн протягом 1960–1989 виявлено 
позитивний зв'язок із економічним зростанням. 

12 

Edwards, S. (1998). 
Openness, 

productivity and 

growth: what do we 

really know? 

На підставі індексів торгівлі у 93 країнах підтверджується 
думка про те, що зростання загальної факторної 
продуктивності в більш відкритих економіках відбувається 
швидше. Питання, пов'язані з визначенням причинно-
наслідкових зв’язків, залишаються поки що відкритими. 

13 

Rodrik, D. (1998). 
Who needs capital-

account convert- 

ibility? 

На підставі аналізу приросту ВВП за ПКС, інвестицій та 
інфляції у 100 країнах за період 1975–1989 рр. не виявлено 
кореляції швидших темпів приросту та нижчих темпів інфляції  
з відсутністю обмежень за операціями по капітальному 
рахунку. 

15 Henry, P. B. (2000). На прикладі 11 країн, що розвиваються, виявлено, що у дев’яти 
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Do stock market 

liberalizations cause 

investment booms? 

з них середній темп приросту приватних інвестицій за три 
роки, безпосередньо після лібералізації фондового ринку, 
перевищує середню вибірку на 22 в.п. 

16 

Stiglitz, J. E. (2000). 
Capital market 

liberalization, 

economic growth, 

and instability 

На підставі узагальнення результатів досліджень обґрунтовано 
доцільність запровадження обмежень на короткострокові ТПК. 

19 

Quinn D., Inclan C., 
Toyoda A. (2001). 
How and where 

capital account 

liberalization leads 

to economic growth 

На підставі аналізу п’ятирічних інтервалів 80 країн протягом 
1950–1997 рр. виявлено, що лібералізація рахунку капіталу 
чинить надійний і прямий вплив на подальше економічне 
зростання в більшості країн, однак у країнах зі слабкими 
ринковими інститутами такий зв'язок відсутній. У таких 
країнах є достатньо підстав бути обережними з лібералізацією. 

20 

Reisen H., Soto M. 
(2001). Which types 

of capital inflows 

foster 

developing‐country 

growth? 

На підставі панельного аналізу даних, що охоплює 44 країни за 
період 1986–1997 рр. обґрунтовується, що країни, що 
розвиваються, не повинні покладатися лише на національні 
заощадження, а навпаки, повинні заохочувати прямі та 
портфельні інвестиції, щоб стимулювати довгострокові 
перспективи зростання. ПІІ та ПІ корелюють з економічним 
зростанням, проте банківське іноземне кредитування корелює 
зі зростанням тільки за умови належної капіталізації 
банківської системи. 

21 

Agenor Pierre-Richard 
(2001). Benefits and 

costs of international 

financial integration: 

theory and facts 

Практичний вплив ТПК на диверсифікацію фінансових ризиків 
у країнах, що розвиваються, мінімальний, вони отримують 
доступ до міжнародних ринків капіталу тільки в хороші часи. 
Тільки ПІІ викликають певне (невелике) пожвавлення 
економічної динаміки.  

22 

Edison H., Levine R., 
Ricci L., Sløk T. 
(2002). International 

financial integration 

and economic 

growth 

Дослідження впливу міжнародної фінансової інтеграції на 
економічне зростання та оцінки залежності взаємозв'язку від 
рівня економічного розвитку, фінансового розвитку, розвитку 
правової системи, корупції уряду та макроекономічної 
політики. Використовуючи дані для 57 країн, автори не змогли 
відкинути нульову гіпотезу про те, що міжнародна фінансова 
інтеграція не прискорює економічне зростання. 

23 

Bekaert G., Harvey 
C., Lumsdaine R. 
(2002). Dating the 

integration of world 

equity markets 

На основі пошуку розривів у рядах даних показників фондових 
ринків країн, що розвиваються, на інтервалі 1977–1996 рр. 
зроблено спробу виявити ознаки впливу інтеграційних 
процесів. Виявлено, що процеси зростання обсягів фондових 
ринків, їх волатильність, зниження відсоткових ставок 
виникають із запізненням по відношенню до заходів 
лібералізації, що підкреслює вагому відмінність між 
фінансовою відкритістю та фінансовою інтеграцією. 

25 

Eichengreen B., 
Leblang D. (2003). 
Capital account 

liberalization and 

growth: was Mr. 

Mahathir right? 

На основі двох панелей історичних даних: для 21 країни за 
1880–1997 рр. і для 47 країн за 1971–1995 рр. зроблено спробу 
обґрунтувати відсутність переконливих даних щодо 
позитивного впливу відкритості на економічне зростання таким 
чином, що вони урівноважуються негативним впливом під час 
фінансових криз. Оскільки вразливість до криз відмінна в 
різних країнах, вплив лібералізації капітальних рахунків на 
зростання залежить від контексту. 

26 Stiglitz J. (2004). Не підтверджується наявність позитивного впливу фінансової 
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Capital-market 

Liberalization, 

Globalization, and 

the IMF 

глобалізації і підкреслюється шкідливість лібералізації 
короткострокових ТПК. Аналізується підхід МВФ з точки зору 
помилок політики лібералізації і того, чому лібералізація ринку 
капіталів так часто призводила до посилення економічної 
нестабільності, а не зумовлювала економічне зростання. 

29 

Bekaert, G., Harvey, 
C. R., & Lundblad, C. 
(2006). Growth 

volatility and 

financial 

liberalization 

На підставі аналізу впливу наслідків лібералізації ринку цінних 
паперів та операцій по рахунку з капіталом виявлено їх помітну 
кореляцію з приростом обсягів споживання. Фінансова 
лібералізація позитивно впливає на вирівнювання 
волатильності обсягів споживання. 

30 

Klein M. (2005). 
Capital account 

liberalization, 

institutional quality 

and economic 

growth: theory and 

evidence 

На основі моделі, побудованої за даними 71 країни, показано 
можливість перевернутого U-зв’язку між чутливістю зростання 
до лібералізації рахунку капіталу та якості інститутів. 
Приблизно чверть країн, які мають кращі (але не найкращі) 
інститути, демонструють статистично значущий вплив 
відкритості рахунку капіталу на економічне зростання. 

31 

Carkovic M., Levine 
R. (2005). Does 

foreign direct 

investment 

accelerate economic 

growth? 

На підставі узагальнення семи періодів за 1960–1995 рр. за 
оновленими базами даних виявлено, що приплив ПІІ не чинить 
прямого впливу на економічне зростання.  
 

33 

UNCTAD (2005). 
Trade & 

Development Report 
(United Nations) 

ПІІ не мають визначеного впливу на розвиток економіки. 

34 

Chinn, M., Ito H. 
(2006). “What 

matters for financial 

development? 

Capital controls, 

institutions, and 

interactions 

Використовуючи панель, що охоплює 108 країн за період 1980–
2000 рр. показано, що більш високий рівень фінансової 
відкритості стимулює розвиток ринку акцій лише за умови 
досягнення порогового рівня розвитку нормативно-правового 
середовища. Відкритість торгівлі є необхідною умовою 
лібералізації руху капіталу, тоді як розвиток банківської 
системи є необхідною умовою розвитку ринку акцій. 

39 

Kose M., Prasad E., 
Taylor A. (2009). 
Thresholds in the 

process of 

international 

financial integration 

Обґрунтовано неспроможність досліджень, заснованих на 
регресіях показників зростання, виявити позитивні наслідки 
фінансової глобалізації. Відтак узагальнено напрями 
досягнення фінансової відкритості та порогові значення 
інститутів для отримання від неї преваг.  

44 

Estrada G., Park D., 
Ramayandi A. (2015). 
Financial 

Development, 

Financial Openness, 

and Economic 

Growth 

Загалом фінансова відкритість та поглиблення фінансового 
сектора позитивно впливають на економічне зростання, але в 
країнах, що розвиваються, цей зв'язок є слабшим, а 
волатильність факторів вища. При цьому вплив фінансової 
відкритості на зростання нижчий у країнах з вищим рівнем 
фінансового розвитку, а ефект від фінансового розвитку на 
зростання, як правило, слабший у країнах з вищим ступенем 
фінансової відкритості. 

Джерело: складено автором 
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Додаток Б 

Фрагмент представлення даних про фінансову відкритість України у звіті 
AREAR за 2018 р. 

 

Джерело: IMF AREAER Database 

Додаток В 

Дані щодо рівня нормативних обмежень за показником «де-юре» країн 

ЦСЄ 

Роки CZE EST LTU LVA HUN HRV POL ROU SVK SVN UA 

1995 0,42 0,88 0,88 0,78 0,17 0,34 0,42 0,00 0,17 0,17 0,17 

1996 0,42 0,88 0,94 0,88 0,42 0,42 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

1997 0,42 0,94 1,00 0,94 0,42 0,42 0,17 0,17 0,17 0,42 0,00 

1998 0,42 1,00 1,00 0,94 0,42 0,42 0,17 0,17 0,17 0,42 0,17 

1999 0,42 1,00 1,00 0,94 0,42 0,42 0,17 0,17 0,17 0,42 0,17 
2000 0,48 1,00 1,00 0,94 0,42 0,42 0,17 0,17 0,17 0,70 0,17 

2001 0,82 1,00 1,00 0,94 0,76 0,42 0,17 0,17 0,17 0,70 0,17 
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2002 0,88 1,00 1,00 0,94 0,82 0,42 0,45 0,45 0,17 0,70 0,17 

2003 0,94 1,00 1,00 1,00 0,88 0,70 0,45 0,51 0,45 0,76 0,17 

2004 1,00 1,00 1,00 1,00 0,94 0,70 0,45 0,82 0,45 0,82 0,17 
2005 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 0,45 0,88 0,51 0,88 0,17 

2006 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 0,45 0,94 0,57 0,94 0,17 

2007 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 0,45 1,00 0,63 1,00 0,17 

2008 1,00 1,00 0,94 1,00 1,00 0,70 0,45 1,00 0,69 0,94 0,17 
2009 1,00 1,00 0,88 1,00 1,00 0,70 0,45 1,00 0,75 0,88 0,00 

2010 1,00 1,00 0,82 1,00 1,00 0,70 0,45 1,00 0,75 0,82 0,00 

2011 1,00 1,00 0,76 1,00 1,00 0,70 0,45 1,00 0,75 0,76 0,00 
2012 1,00 1,00 0,70 1,00 1,00 0,70 0,45 1,00 0,75 0,70 0,00 

2013 1,00 1,00 0,70 1,00 1,00 0,70 0,45 1,00 0,75 0,70 0,00 

2014 1,00 1,00 0,70 1,00 1,00 0,70 0,45 1,00 0,75 0,70 0,00 

2015 1,00 1,00 0,76 1,00 1,00 0,70 0,70 1,00 0,75 0,70 0,00 
2016 1,00 1,00 0,82 1,00 1,00 0,70 0,70 1,00 0,75 0,70 0,00 

2017 1,00 1,00 0,88 1,00 1,00 0,70 0,70 1,00 0,75 0,70 0,00 
Джерело: Chinn, M. D. and H. Ito, The Chinn-Ito Index, http://web.pdx.edu/~ito/Chinn-
Ito_website.htm;  

Додаток Г 

Дані щодо рівня фінансової відкритості «де-факто» країн ЦСЄ  
Роки CZE EST LTU LVA HUN HRV POL ROU SVK SVN UA 
1994 3,4 6,0 0,5 6,7 8,2 0,7 2,2 1,4 2,7 1,0 0,3 
1995 6,2 6,6 7,4 4,9 16,3 0,5 3,6 2,3 5,2 2,7 0,6 
1996 3,8 15,7 24,0 8,8 9,6 3,1 3,5 6,1 10,7 6,6 1,9 
1997 2,8 22,6 16,7 16,8 14,3 5,2 4,8 7,1 14,5 5,8 6,6 
1998 6,2 12,8 13,7 6,7 12,2 4,8 5,8 6,4 7,2 4,1 3,1 
1999 10,8 14,7 14,3 8,6 15,0 7,1 4,6 7,0 3,5 5,7 3,0 
2000 9,4 11,1 9,8 21,3 8,7 5,8 7,8 5,4 10,8 7,4 4,1 
2001 10,3 15,0 11,4 14,0 11,4 11,0 3,9 6,5 12,3 10,4 3,7 
2002 11,0 16,3 9,3 13,4 9,8 10,8 3,6 8,2 14,2 17,3 4,1 
2003 4,4 19,0 18,9 16,2 12,7 11,5 4,7 6,7 7,9 13,4 9,3 
2004 10,3 21,7 13,8 20,2 14,0 5,2 10,8 15,1 11,7 15,7 13,0 
2005 14,9 63,1 23,2 18,1 43,0 13,7 9,8 15,3 25,5 27,7 16,5 
2006 10,1 50,1 22,7 17,6 36,6 21,9 11,2 13,6 15,4 29,9 17,4 
2007 14,4 36,1 28,9 23,8 52,1 17,5 9,6 14,2 18,8 34,2 22,1 
2008 10,9 19,8 14,3 12,2 39,0 24,8 4,6 14,9 9,7 29,5 16,4 
2009 9,5 28,3 15,0 10,8 9,4 12,7 8,8 7,2 13,5 33,3 5,7 
2010 13,8 34,4 4,9 22,1 35,0 17,5 13,8 4,2 5,6 25,8 11,2 
2011 8,0 34,5 8,3 25,0 20,4 23,6 8,7 4,4 9,7 21,3 7,8 
2012 12,7 17,6 7,9 26,7 16,7 34,9 6,8 5,2 11,8 16,1 11,6 
2013 15,9 11,4 7,8 21,3 8,5 13,0 1,7 8,2 11,9 21,8 8,7 
2014 14,1 14,5 3,8 28,5 19,1 13,5 6,3 5,4 6,9 21,7 3,5 
2015 10,7 9,9 9,6 30,4 16,4 13,6 6,2 6,7 6,8 20,7 8,6 
2016 16,3 23,5 20,7 18,5 51,7 7,8 8,8 6,2 19,6 23,0 8,2 
2017 17,3 23,8 5,0 21,9 21,8 16,1 4,5 7,1 24,7 16,2 6,9 
2018 12,3 10,6 7,1 10,6 41,4 11,3 4,4 6,0 17,5 12,4 4,7 
Джерело: розраховано автором на основі даних про двосторонні потоки капіталу World 
Development Indicators. URL: https://databank.worldbank.org/reports.aspx 
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Додаток Д 

Дані для розрахунку інституційної спроможності країн ЦСЄ 

 Укр. Чех. Ест. Литв. Латв. Угорщ. Хорв. Пол. Рум. Словач. Словен. 

1995 3,59 0,90 1,75 1,57 2,11 0,14 9,08 1,53 0,00 0,43 0,83 

1996 1,77 2,17 1,11 0,78 1,99 0,87 2,66 0,95 0,55 0,31 0,51 

1997 0,17 3,26 0,91 1,31 1,22 0,64 1,75 0,77 0,52 0,26 1,58 

1998 0,86 1,06 1,22 1,13 2,19 0,54 1,36 0,45 0,42 0,37 1,59 

1999 1,00 0,69 1,21 1,24 1,95 0,50 1,06 0,66 0,43 0,86 1,30 

2000 0,75 0,91 1,61 1,81 0,79 0,86 1,30 0,39 0,57 0,28 1,68 

2001 0,79 1,37 1,15 1,52 1,16 1,15 0,66 0,75 0,45 0,24 1,16 

2002 0,70 1,33 1,02 1,78 1,17 1,39 0,65 2,11 0,91 0,20 0,68 

2003 0,27 3,20 0,79 0,79 0,93 1,04 0,91 1,42 1,15 0,86 0,85 

2004 0,22 1,65 0,78 1,23 0,84 1,14 2,26 0,70 0,92 0,65 0,88 

2005 0,31 2,03 0,48 1,30 1,67 0,70 1,54 1,39 1,74 0,61 0,96 

2006 0,26 2,64 0,53 1,17 1,51 0,73 0,85 1,07 1,84 0,99 0,84 

2007 0,22 1,98 0,79 0,98 1,19 0,55 1,14 1,33 2,00 0,95 0,83 

2008 0,21 1,89 1,04 1,36 1,69 0,53 0,58 2,00 1,39 1,47 0,66 

2009 0,00 1,80 0,60 1,01 1,59 1,83 0,94 0,88 2,39 0,95 0,45 

2010 0,00 1,50 0,60 3,47 0,94 0,59 0,83 0,68 4,98 2,79 0,66 

2011 0,00 2,43 0,56 1,78 0,78 0,95 0,58 1,01 4,41 1,51 0,69 

2012 0,00 1,48 1,07 1,68 0,71 1,13 0,38 1,25 3,64 1,20 0,82 

2013 0,00 0,92 1,28 1,32 0,69 1,72 0,79 3,79 1,79 0,92 0,47 

2014 0,00 1,14 1,12 2,96 0,57 0,84 0,84 1,15 2,99 1,74 0,52 

2015 0,00 1,42 1,54 1,21 0,50 0,93 0,78 1,73 2,28 1,68 0,51 

2016 0,00 1,39 0,96 0,90 1,22 0,44 2,03 1,80 3,62 0,86 0,69 

2017 0,00 1,05 0,76 3,18 0,83 0,83 0,79 2,81 2,55 0,55 0,78 

Джерело: розраховано автором на основі даних Chinn, M. D. and H. Ito, The Chinn-Ito Index, 
http://web.pdx.edu/~ito/Chinn-Ito_website.htm та даних про двосторонні потоки капіталу World 
Development Indicators. URL: https://databank.worldbank.org/reports.aspx 

 

Додаток Е 

Дані щодо вступу країн ЦСЄ до ЄС, МВФ та ОЕСР 

Країна Інтеграція до ЄС МВФ ОЕСР 

Латвія 
 Європейська Угода – 02.1998 р.; 
 заявка на членство у ЄС – 10.1995 р.; 
 Угода про вільну торгівлю з ЄС – 07.1994 р. 

Ратифікація 
VIII статті 
Статуту – 
06.1994 р. 

Дата вступу – 
01.07.2016 р. 

Литва 
 Європейська Угода – 02.1998 р.; 
 заявка на членство у ЄС – 12.1995 р.; 
 Угода про вільну торгівлю з ЄС – 07.1994 р. 

Ратифікація 
VIII статті 
Статуту – 
05.1994 р. 

Дата вступу – 
05.07.2018 р. 

Естонія 
 Європейська Угода – 02.1998 р.; 
 заявка на членство у ЄС – 11.1995 р.; 

Ратифікація 
VIII статті 
Статуту – 

Дата вступу – 
03.06.2010 р. 
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 Угода про вільну торгівлю з ЄС – 03.1992 р. 08.1994 р. 

Польща 
 Європейська Угода – 02.1994 р.; 
 заявка на членство у ЄС – 04.1994 р.; 
 Угода про вільну торгівлю з ЄС – 03.1992 р. 

Ратифікація 
VIII статті 
Статуту – 
06.1995 р. 

Дата вступу –
22.05.1996 р. 

Словаччи
на 

 Європейська Угода – 02.1995 р.; 
 заявка на членство у ЄС – 06.1995 р.; 
 Угода про вільну торгівлю з ЄС – 03.1992 р. 

Ратифікація 
VIII статті 
Статуту – 
10.1995 р. 

Дата вступу – 
14.12.2000 р. 

Угорщин
а 

 Європейська Угода – 02.1994 р.; 
 заявка на членство у ЄС – 03.1994 р.; 
 Європейська угода про торгівлю – 03.1992 р. 

Ратифікація 
VIII статті 
Статуту – 
01.1996 р. 

Дата вступу – 
07.05.1996 р. 

Чехія 

 Європейська Угода – 02.1995 р.; заявка на 
членство у ЄС – 01.1996 р.; 
 Європейська угода про торгівлю – 03.1992 р. 
 Членство в ЄС – 2000 р. 

Ратифікація 
VIII статті 
Статуту – 
10.1995 р. 

Дата вступу –
21.12.1995р. 

Україна  Угода про Асоціацію – 2014 р. 

Ратифікація 
VIII статті 
Статуту – 
09.1992 р. 

– 

Джерело: складено автором. 

Додаток Ж  

Дані для розрахунку кореляції параметрів макроекономічної динаміки та 
ТПК в Україні 

 
FO  

ВНОК, 
% ввп 

ВЗ, % 
ввп 

ВВП, % 
до 1993 

Сальдо 
поточного 
рахунку 

ПБ, % ввп 

ВНОК, 
млн дол 

ТПК, 
млн дол 

1994 0,30 35,3 32,17 81,9 -2,2 18 567    1 545    

1995 0,62 26,7 23,60      69,7    -2,4 12 865    2 610    

1996 1,91 22,7 20,12          59,7    -2,7 10 102    7 240    

1997 6,60 21,4 18,39          56,7    -2,7 10 755    21 840    

1998 3,08 20,8 18,54          54,8    -3,1 8 719    7 940    

1999 3,02 17,5 22,97          54,6    5,3 5 531    5 750    

2000 4,07 19,6 24,75          60,5    4,3 6 137    7 320    

2001 3,71 25,4 24,75          69,7    3,5 9 635    8 140    

2002 4,07 23,5 25,83          75,0    7,5 9 951    10 350    

2003 9,31 25,6 25,87          84,5    5,8 12 829    22 780    

2004 12,98 24,6 30,05          96,6    10,7 15 970    37 780    

2005 16,46 26,3 24,73          99,6    3 22 656    102 900    

2006 17,37 28,8 23,20        107,0    -1,5 31 017    93 200    

2007 22,13 32,8 23,75        114,6    -3,7 46 803    149 710    

2008 16,42 32,5 21,22        116,9    -7,1 58 461    111 830    

2009 5,72 19,9 16,78        102,2    -1,5 23 248    61 870    

2010 11,15 20,9 16,84        106,0    -2,2 28 391    101 010    
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2011 7,76 22,4 15,83        111,5    -6,3 36 608    85 840    

2012 11,57 21,7 13,06        111,7    -8,2 38 172    118 840    

2013 8,69 18,5 9,25        111,7    -9 33 892    128 660    

2014 3,47 13,4 9,89        105,1    -3,4 17 885    29 990    

2015 8,59 15,9 13,32          95,3    1,8 14 504    33 790    

2016 8,22 21,7 14,80          97,8    -1,4 20 281    35 610    

2017 6,93 19,9 12,26        100,2    -2,2 22 379    43 930    

2018 4,72 18,8 10,17        103,6    -3,6 24 557    44 400    

Джерело: розраховано за даними НБУ та ДССУ. 

1994-1998 
ФВ України 
"де-факто" 

ВНОК, % 
ввп 

ВЗ, % ввп 
ВВП, % до 

1993 

ВНОК, % ввп -0,679 1 
  

ВЗ, % ввп -0,701 0,999 1 
 

ВВП, % до 1993 -0,723 0,989 0,985 1 

Сальдо поточного 
рахунку ПБ, % ввп 

-0,545 0,874 0,852 0,916 

 

 1999-2003 
ФВ України 
"де-факто" 

ВНОК, % 
ввп 

ВЗ, % ввп 
ВВП, % до 

1993 

ВНОК, % ввп 0,580 1 
  

ВЗ, % ввп 0,620 0,797 1 
 

ВВП, % до 1993 0,808 0,897 0,891 1 

Сальдо поточного 
рахунку ПБ, % ввп 

0,216 0,065 0,409 0,390 

 

2004-2008  
ФВ України 
"де-факто" 

ВНОК, % 
ввп 

ВЗ, % ввп 
ВВП, % до 

1993 

ВНОК, % ввп 0,761 1 
  

ВЗ, % ввп -0,572 -0,807 1 
 

ВВП, % до 1993 0,674 0,991 -0,825 1 

Сальдо поточного 
рахунку ПБ, % ввп 

-0,665 -0,932 0,965 -0,943 

 

 2009-2013  
ФВ України 
"де-факто" 

ВНОК, % 
ввп 

ВЗ, % ввп 
ВВП, % до 

1993 

ВНОК, % ввп 0,283 1 
  

ВЗ, % ввп -0,197 0,541 1 
 

ВВП, % до 1993 0,449 0,234 -0,668 1 

Сальдо поточного 
рахунку ПБ, % ввп 

-0,326 0,037 0,857 -0,936 
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 2014-2018  
ФВ України 
"де-факто" 

ВНОК, % 
ввп 

ВЗ, % ввп 
ВВП, % до 

1993 

ВНОК, % ввп 0,525 1 
  

ВЗ, % ввп 0,936 0,599 1 
 

ВВП, % до 1993 -0,980 -0,354 -0,888 1 

Сальдо поточного 
рахунку ПБ, % ввп 

0,830 -0,026 0,682 -0,924 

 

Кореляційно-регресійний аналіз залежності обсягів ВНОК від ТПК в 
Україні 

Regression Statistics 

    Multiple R 0,881 
    R Square 0,776 
    Adjusted R 

Square 0,766 
    Standard 

Error 6432,415 
    Observations 25,000 
    

      ANOVA 
     

  df SS MS F 

Significance 

F 

Regression 1 3293135330 3293135329,70 79,59 0,00 
Residual 23 951647057,6 41375959,03 

  Total 24 4244782387       

  Coefficients Standard Error 

Intercept 8673,029 1937,385 
X Variable 1 0,253 0,028 

 
Lower 95% Upper 95% 

 

4665,243 12680,815 

 
0,195 0,312 

Джерело: розраховано автором 

 

Додаток З  

Дані для розрахунку показників макропруденційних індикаторів впливу 
фінансової відкритості  

 

Дані для розрахунку індикатора співвідношення інвестицій та заощаджень 

 

Роки 

Капітальні 
інвестиції, 
млрд грн 

Валові 
заощадження, 

млрд грн 

Індекс 
приросту 

КІ 

Індекс 

приросту 
ВЗ 

Співвідношення 
індексів КІ та 

ВЗ (SI) 

2002 46,6 62,6 1,29 1,21 1,08 
2003 59,9 74,3 1,29 1,19 1,08 
2004 89,3 109,8 1,49 1,48 1,01 
2005 111,2 113,4 1,25 1,03 1,21 
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2006 149 127 1,34 1,12 1,20 
2007 222,7 177,2 1,49 1,40 1,07 
2008 272,1 197,5 1,22 1,11 1,10 
2009 192,9 151,3 0,71 0,77 0,93 
2010 189,1 197,7 0,98 1,31 0,75 
2011 259,9 208,4 1,37 1,05 1,30 
2012 293,7 198,7 1,13 0,95 1,19 
2013 267,7 152,6 0,91 0,77 1,19 
2014 219,4 183,6 0,82 1,20 0,68 
2015 273,1 353 1,24 1,92 0,65 
2016 359,2 483,4 1,32 1,37 0,96 
2017 448,5 530,5 1,25 1,10 1,14 
2018 578,7 541,8 1,29 1,02 1,26 

Джерело: складено за даними ДССУ: Зведені національні рахунки. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/znr/znr_u.htm  

 

Дані для розрахунку індикаторів інституційної спроможності фінансового 
сектора України 

 

Роки 

Коефіцієнт 
інтенсивності 

залучення 
заощаджень, 

% 

D 

Частка 
банківських 

позик у 
структурі 

джерел 
капітальних 
інвестицій, 

% 

L 
Споживання, 

% ввп 
P_c 

2002 30,5 1,3 5,3 1,5 56,7 1,0 

2003 40,6 1,3 8,2 2,0 56,0 0,9 

2004 28,0 0,3 7,6 0,6 53,2 0,4 

2005 60,2 1,5 14,8 1,7 57,9 0,8 

2006 52,8 0,7 15,5 1,1 59,2 0,7 

2007 76,2 1,4 16,5 1,5 59,2 0,9 

2008 60,6 0,6 17,4 1,0 61,8 0,8 

2009 18,8 0,4 14,2 0,7 64,0 1,3 

2010 55,9 8,5 12,7 3,0 63,8 2,8 

2011 42,0 0,4 15,2 0,8 66,8 0,5 

2012 44,1 1,5 14,5 1,6 68,3 1,4 

2013 89,0 1,3 13,9 0,6 72,2 0,7 

2014 26,0 0,4 9,9 0,8 71,4 1,3 

2015 11,1 1,0 7,6 2,3 67,8 2,3 

2016 22,5 0,8 7,5 0,5 66,6 0,4 

2017 20,0 0,9 6,6 1,1 67,1 1,1 

2018 12,7 0,8 7,7 0,1 69,4 1,2 
Джерело: розраховано за даними НБУ (Кредити надані депозитними корпораціями / 
Показники фінансової діяльності. URL: https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-
financial#2fs) та ДССУ (Зведені національні рахунки. URL: 
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http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/znr/znr_u.htm; Капітальні інвестиції за 
джерелами фінансування. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ibd/kindj/infin_2020.xlsx). 
 
 

Дані для розрахунку індикаторів інституційної спроможності фінансового 
сектора України (продовження) 

 

Роки 

Кредити 
надані 

ДГ, 
млрд дол 

США 

Кредити 
надані 
НФК, 

млрд дол 
США 

Індекс 
перевищення 

темпів 
приросту 

кредитів НФК 
над кредитами 

ДГ 

Індекс 
концентрації 
банківського 

ринку, 
(ІНН) 

Емісія 
корпоративн
их облігацій, 

% ВВП 

2002 0,7 7,0 0,72 382,3 нд 

2003 1,8 12,1 0,67 422,3 нд 

2004 2,8 13,9 0,74 445,9 1,2 

2005 6,7 21,8 0,66 423,0 2,9 

2006 16,2 31,8 0,60 426,5 4,1 

2007 31,8 51,8 0,83 438,9 6,2 

2008 45,3 71,6 0,97 487,8 3,3 

2009 30,2 57,8 1,21 447,5 1,1 

2010 26,5 63,4 1,25 437,5 0,9 

2011 25,2 71,9 1,19 430,0 2,8 

2012 23,5 75,7 1,13 470,0 3,7 

2013 24,2 86,5 1,11 520,0 3,0 

2014 15 57,5 1,07 490,0 2,9 

2015 7,7 34,4 1,17 730,0 1,9 

2016 6,3 31,7 1,13 910,0 0,6 

2017 6,1 29,6 0,96 1180,0 0,2 

2018 7,2 30,7 0,88 1210,0 0,3 

Джерело: розраховано за даними НБУ (Кредити надані депозитними корпораціями / 
Показники фінансової діяльності. URL: https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-
financial#2fs) та ДССУ (Зведені національні рахунки. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/znr/znr_u.htm). 

 

Дані для розрахунку індикатора наявності кредитного буму в економіці 
України 

 

 

Роки ВВП, млн 
грн 

Кредитний 
портфель 
банків, млн 
грн 

Відношення 
банківського 
кредитного 
портфелю до 
ВВП 

Відношення 
банківського 
кредитного 
портфелю до 
ВВП  
(HP trend) 

C-t-GDP 

Gap 

(розрив з 
трендом) 

2002 225 810 42 228 0,190 0,29 -0,10 
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2003 267 344 67 892 0,265 0,35 -0,08 

2004 345 113 88 615 0,286 0,41 -0,12 

2005 441 452 143 423 0,389 0,47 -0,08 

2006 544 153 245 230 0,498 0,53 -0,03 

2007 720 731 429 817 0,703 0,59 0,12 

2008 948 056 741 441 0,965 0,63 0,34 

2009 913 345 697 529 0,830 0,66 0,17 

2010 1 082 569 694 828 0,705 0,67 0,03 

2011 1 302 079 755 557 0,639 0,67 -0,03 

2012 1 411 238 770 977 0,571 0,66 -0,09 

2013 1 465 198 866 550 0,594 0,64 -0,04 

2014 1 586 915 981 622 0,717 0,61 0,11 

2015 1 988 544 962 664 0,672 0,57 0,10 

2016 2 383 182 985 447 0,484 0,52 -0,04 

2017 2 982 920 1 016 657 0,416 0,48 -0,06 

2018 3 558 706 1 076 139 0,349 0,42 -0,08 
Джерело: розраховано автором на підставі даних НБУ (Кредити надані депозитними 
корпораціями. URL: https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs)  

 

Дані для розрахунку індикатора наявності цінової «бульбашки» на ринку 
нерухомості м. Києва 

 

Роки 

Індекс цін 
на 

нерухомість 

Індекс 
доходів 

ДГ 

відношення 
ціни до 
доходу 

відношення 
ціни до 
доходу, 

(НР trend) 

Розрив 
ціни з 

трендом 

2002 1,14 1,19 0,96 1,16 -0,20 

2003 1,50 1,14 1,31 1,13 0,18 

2004 1,88 1,27 1,48 1,11 0,37 

2005 1,54 1,25 1,23 1,08 0,15 

2006 1,27 1,18 1,08 1,05 0,03 

2007 1,06 1,17 0,90 1,03 -0,13 

2008 0,88 1,12 0,79 1,00 -0,21 

2009 0,76 0,96 0,80 0,98 -0,18 

2010 0,96 1,23 0,78 0,96 -0,18 

2011 0,68 1,06 0,65 0,94 -0,29 

2012 1,23 1,18 1,04 0,92 0,12 

2013 1,05 1,06 0,99 0,90 0,09 

2014 0,89 1,00 0,89 0,88 0,01 

2015 0,84 0,85 0,99 0,87 0,12 

2016 0,87 1,06 0,82 0,85 -0,04 

2017 0,96 1,11 0,87 0,84 0,03 

2018 1,03 1,11 0,93 0,82 0,11 
Джерело: розраховано автором на підставі даних середньої ціни за кв. м. у дол. США м. 
Києві за 2002–2018 рр. дані щорічних звітів АН "Столична нерухомість" (URL: 
https://100realty.ua) та даних доходів населення м. Києва за 2013–2016 рр. (ГУ статистики у м. 
Києві. URL: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=421&lang=1). 

https://100realty.ua/
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Дані для розрахунку індикатора динаміки промислового виробництва та 
сальдо поточного рахунку платіжного балансу України 

Роки Індекс ПВ Індекс ВВП Різниця Сальдо ПБ, % ВВП 

2002 114,6 105,2 9,4 7,5 

2003 115,8 109,5 6,3 5,8 

2004 112,5 112,1 0,4 10,7 

2005 103,1 103,0 0,1 3 

2006 106,2 107,4 -1,2 -1,5 

2007 107,1 107,6 -0,5 -3,7 

2008 95,0 102,3 -7,3 -7,1 

2009 79,4 85,2 -5,8 -1,5 

2010 112,2 104,1 8,1 -2,2 

2011 108 105,2 2,8 -6,3 

2012 99,3 100,3 -1,0 -8,2 

2013 95,7 100,0 -4,3 -9 

2014 89,9 93,4 -3,5 -3,4 

2015 87,0 90,2 -3,2 1,8 

2016 102,8 102,4 0,4 -1,4 

2017 100,4 102,5 -2,1 -2,2 

2018 101,6 103,3 -1,7 -3,6 
Джерело: складено за даними ДССУ (Промисловість. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/prom.htm) та НБУ (Платіжний баланс. URL: 
https://bank.gov.ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1) 

 

Додаток И 

Дані для розрахунку фінансової відкритості «де-факто» країн ЦСЄ 

Україна, млрд дол. США 

Роки ВВП 
ПІІ,  
приплив 

ПІІ, 
відплив 

ПІ,  
приплив 

ПІ,  
відплив 

Кредити 
банків 
(отримані) 

Кредити 
банків 
(надані) 

1995 48,21 0,27 0,01 0,00 0,01 0,72 0,33 

1996 44,56 0,52 -0,01 0,00 -0,01 0,57 -0,08 

1997 50,15 0,62 0,04 0,00 -0,01 -0,05 0,54 

1998 41,88 0,74 0,00 0,00 0,00 -0,26 0,05 

1999 31,58 0,50 0,01 0,00 0,01 -0,02 -0,05 

2000 31,26 0,60 0,00 0,00 0,00 0,14 0,06 

2001 37,97 0,79 0,02 0,00 0,00 0,16 -0,14 

2002 42,35 0,69 -0,01 0,00 0,00 0,19 0,09 

2003 50,08 1,42 0,01 0,10 -0,01 0,78 0,46 

2004 64,82 1,72 0,00 0,25 0,00 0,58 0,91 

2005 86,06 7,81 0,28 0,89 0,00 2,66 0,60 

2006 107,65 5,60 -0,13 1,93 0,00 5,72 1,10 
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2007 142,58 10,19 0,98 3,62 0,01 13,03 2,44 

2008 179,82 10,70 0,80 -0,72 0,00 9,77 1,84 

2009 117,11 4,77 0,12 -1,23 0,00 -7,54 0,75 

2010 136,01 6,45 0,69 -0,15 0,01 -2,40 1,87 

2011 163,16 7,21 0,19 -1,03 0,00 -2,11 -0,14 

2012 175,78 8,18 0,98 -0,35 0,00 -3,30 1,78 

2013 183,31 4,51 0,43 1,78 0,00 -1,03 -3,28 

2014 133,50 0,85 0,55 -0,72 0,00 -2,10 -3,01 

2015 91,03 -0,37 0,04 -0,61 0,00 -4,30 0,38 

2016 93,36 3,97 0,17 -0,09 0,00 -2,63 -0,70 

2017 112,19 3,92 0,23 -0,10 0,00 -1,52 -0,75 

2018 130,90 4,58 0,12 0,09 0,03 -0,45 -0,33 

2019 153,78 5,83 0,62 -0,80 0,39 -0,32 3,77 

Джерело: Тут і далі по додатку И: дані ВВП, ПІІ – World Development Indicators. URL: 
https://databank.worldbank.org/reports.aspx (BX.KLT.DINV.CD.WD (Foreign direct investment, 
net inflows, current US$); BM.KLT.DINV.CD.WD (Foreign direct investment, net outflows, 
current US$); Дані ПІ, Кредит – IMF BOP Data: URL: 
https://data.imf.org/regular.aspx?key=62805742 (Portfolio investments: Net acquisition of financial 
assets / Net incurrence of liabilities (Deposit-taking corporations, except the central bank); Other 
investments: NAFA / NIL (Deposit-taking corporations, except the central bank)) 

 
Болгарія, млрд дол. США 

Роки ВВП 
ПІІ,  
приплив 

ПІІ, 
відплив 

ПІ,  
приплив 

ПІ,  
відплив 

Кредити 
банків 
(отримані) 

Кредити 
банків 
(надані) 

1995 18,87 0,09 -0,01 0,00 0,00 -0,06 -0,11 

1996 12,18 0,11 -0,03 0,00 0,00 -0,08 -0,11 

1997 11,21 0,50 0,00 0,00 0,01 -0,01 0,44 

1998 14,94 0,54 0,00 0,03 0,10 -0,07 -0,10 

1999 13,53 0,82 0,02 0,01 0,17 0,01 -0,03 

2000 13,15 1,00 0,00 0,00 0,01 0,11 0,50 

2001 14,08 0,81 0,01 -0,01 0,08 0,15 0,13 

2002 16,28 0,90 0,03 0,00 0,09 0,34 -0,26 

2003 20,98 2,10 0,03 0,00 0,07 0,45 -0,26 

2004 25,96 3,07 0,19 0,00 0,26 1,10 0,76 

2005 29,64 4,10 0,09 0,12 -0,05 1,18 0,47 

2006 34,13 7,87 0,29 0,04 0,16 1,09 1,78 

2007 44,41 13,88 0,97 -0,01 -0,21 3,50 0,49 

2008 54,41 10,30 1,12 -0,12 0,00 5,23 -0,09 

2009 51,88 3,90 0,36 -0,01 -0,16 -0,84 0,38 

2010 50,61 1,84 0,59 0,00 0,22 -1,95 -0,41 

2011 57,36 2,10 0,49 0,01 -0,30 -1,69 1,05 

2012 54,01 1,79 0,41 0,03 1,47 0,74 -0,90 
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2013 55,59 1,99 0,35 0,06 0,38 -1,09 2,18 

2014 56,88 1,09 0,88 0,00 -0,44 -0,33 1,43 

2015 50,63 2,18 0,11 0,00 -0,86 -1,82 -2,11 

2016 53,79 1,48 0,83 0,00 0,34 -0,14 0,62 

2017 58,95 2,02 0,51 -0,01 0,19 0,02 1,28 

2018 66,20 1,22 0,87 0,00 0,38 0,44 0,86 

2019 67,93 1,50 0,61 0,00 0,32 -0,07 0,98 

Джерело: Там само 

 

 

Литва, млрд дол. США 

Роки ВВП 
ПІІ,  
приплив 

ПІІ, 
відплив 

ПІ,  
приплив 

ПІ,  
відплив 

Кредити 
банків 
(отримані) 

Кредити 
банків 
(надані) 

1995 7,87 0,07 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 

1996 8,39 0,15 0,00 0,00 0,03 0,11 0,14 

1997 10,12 0,36 0,03 0,00 -0,01 0,10 0,09 

1998 11,24 0,92 0,00 0,00 0,01 0,18 -0,06 

1999 10,97 0,56 0,09 0,00 0,00 0,10 0,13 

2000 11,54 0,38 0,01 0,00 0,13 0,05 0,14 

2001 12,25 0,44 0,00 0,01 -0,03 0,17 0,16 

2002 14,28 0,66 -0,03 -0,01 0,10 0,11 -0,21 

2003 18,80 0,22 0,08 0,06 -0,03 0,74 0,16 

2004 22,65 0,87 0,30 0,10 0,16 0,87 0,67 

2005 26,13 1,29 0,55 0,02 0,47 2,57 0,39 

2006 30,22 2,26 0,52 -0,06 0,64 2,56 0,34 

2007 39,74 2,60 0,88 0,20 0,20 4,70 0,73 

2008 47,85 1,73 0,55 -0,08 -0,26 3,88 0,12 

2009 37,44 -0,36 0,60 0,03 0,38 -2,54 1,22 

2010 37,02 1,10 0,11 -0,08 0,02 -2,57 -0,49 

2011 43,47 1,88 0,81 -0,04 -0,40 -0,50 0,65 

2012 42,84 0,68 0,42 -0,01 0,07 -1,53 -0,33 

2013 46,44 0,71 0,33 -0,13 0,45 -0,72 -0,49 

2014 48,53 0,36 0,54 0,00 -0,28 -1,22 -1,26 

2015 41,39 1,04 0,36 0,00 -0,03 -1,94 0,66 

2016 43,02 0,96 0,81 -0,01 -0,20 1,31 1,60 

2017 47,75 1,19 0,58 0,02 -0,08 -0,37 -1,47 

2018 53,46 0,87 0,81 0,00 -0,04 -1,20 -0,52 

2019 54,22 1,35 0,53 0,00 0,03 -0,87 0,08 

Джерело: Там само 
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Латвія, млрд дол. США 

Роки ВВП 
ПІІ,  
приплив 

ПІІ, 
відплив 

ПІ,  
приплив 

ПІ,  
відплив 

Кредити 
банків 
(отримані) 

Кредити 
банків 
(надані) 

1995 5,77 0,24 0,00 0,00 0,03 0,09 -0,10 

1996 5,95 0,33 -0,05 0,00 0,18 0,38 0,26 

1997 6,51 0,47 -0,04 0,00 0,43 0,56 0,25 

1998 7,15 0,37 0,07 0,00 0,04 0,07 -0,07 

1999 7,52 0,35 0,02 0,00 0,02 0,35 0,28 

2000 7,93 0,32 0,01 0,00 0,00 0,57 0,30 

2001 8,33 0,17 0,08 0,00 0,00 0,42 0,08 

2002 9,53 0,16 -0,05 0,00 0,00 0,83 0,39 

2003 11,73 0,32 0,09 0,00 0,00 1,37 0,59 

2004 14,36 0,59 0,09 0,00 0,00 2,42 1,53 

2005 16,91 0,81 0,23 0,00 0,00 2,48 -0,16 

2006 21,44 1,71 0,21 0,00 0,00 5,12 0,68 

2007 30,90 2,71 0,77 0,00 0,00 8,44 3,84 

2008 35,66 1,43 0,34 -0,17 -0,01 0,78 -1,14 

2009 26,25 -0,15 -0,19 0,00 -0,39 -4,16 0,28 

2010 23,80 0,47 0,08 -0,03 0,17 -0,93 0,85 

2011 28,49 1,52 0,11 -0,15 0,52 -1,80 0,49 

2012 28,18 1,08 0,16 0,12 0,72 0,31 0,73 

2013 30,27 0,99 0,49 0,18 0,27 0,10 0,15 

2014 31,38 1,05 0,69 0,15 1,98 0,80 3,04 

2015 27,09 0,81 0,14 0,12 1,14 -0,47 -3,46 

2016 27,73 0,34 0,25 0,01 -1,43 -3,57 -1,08 

2017 30,27 1,15 0,57 0,00 -0,27 -0,40 -1,26 

2018 34,31 0,43 -0,32 -0,11 -2,24 -4,27 -1,45 

2019 34,12 1,06 0,08 -0,01 0,32 -1,41 -0,46 

Джерело: Там само 

 

Чехія, млрд дол. США 

Роки ВВП 
ПІІ,  
приплив 

ПІІ, 
відплив 

ПІ,  
приплив 

ПІ,  
відплив 

Кредити 
банків 
(отримані) 

Кредити 
банків 
(надані) 

1995 59,78 2,57 0,04 0,00 0,00 3,31 0,22 

1996 66,99 1,44 0,15 0,24 0,00 2,86 2,32 

1997 61,79 1,29 0,03 0,40 -0,03 1,64 4,16 

1998 66,49 3,70 0,13 0,11 0,21 0,39 1,65 

1999 64,87 6,31 0,09 0,24 -0,06 0,89 2,64 

2000 61,65 4,99 0,04 0,03 0,88 -0,97 -1,01 
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2001 67,52 5,64 0,16 0,16 -0,27 -1,15 1,30 

2002 81,91 8,50 0,21 0,22 1,64 -0,28 -3,84 

2003 99,63 2,02 0,21 0,23 1,64 1,21 -1,47 

2004 119,16 6,42 2,48 0,28 0,25 -0,54 1,10 

2005 136,28 13,73 2,10 -0,10 0,29 0,36 4,62 

2006 155,46 7,13 3,09 0,30 0,26 0,77 -0,63 

2007 189,23 13,82 4,85 0,28 0,21 6,24 6,53 

2008 235,72 8,82 6,56 0,37 -0,67 4,54 3,25 

2009 206,18 5,27 3,32 0,82 -2,18 -3,63 -2,04 

2010 207,48 10,17 5,25 0,29 -1,03 2,00 2,44 

2011 227,95 4,19 1,60 0,01 -0,14 0,31 -1,19 

2012 207,38 9,43 3,25 -0,12 0,40 -1,43 2,51 

2013 209,40 7,36 7,74 0,67 -1,00 7,07 2,60 

2014 207,82 8,09 4,07 1,00 0,54 4,04 -0,26 

2015 186,83 1,70 3,73 6,02 0,55 -0,71 -0,42 

2016 195,09 10,85 3,14 2,16 -0,14 9,15 -0,73 

2017 215,91 11,23 9,40 4,89 -0,30 24,55 1,16 

2018 244,99 8,32 6,08 1,20 -0,76 -1,26 0,41 

2019 246,49 9,33 6,68 1,39 -0,40 -4,87 -0,42 

Джерело: Там само 

 

Словенія, млрд дол. США 

Роки ВВП 
ПІІ,  
приплив 

ПІІ, 
відплив 

ПІ,  
приплив 

ПІ,  
відплив 

Кредити 
банків 
(отримані) 

Кредити 
банків 
(надані) 

1995 21,35 0,15 -0,01 0,00 0,00 0,27 0,30 

1996 21,51 0,17 0,01 0,00 0,00 -0,02 0,32 

1997 20,76 0,33 0,03 0,00 0,00 0,00 -0,48 

1998 22,15 0,22 -0,01 0,00 0,00 0,09 0,05 

1999 22,71 0,11 0,05 0,00 0,00 0,26 0,01 

2000 20,29 0,14 0,07 0,00 0,00 0,29 0,25 

2001 20,88 0,50 0,13 0,00 0,00 0,23 0,30 

2002 23,49 1,85 0,34 0,00 0,00 0,48 -0,15 

2003 29,63 0,54 0,71 0,00 0,00 1,20 -0,02 

2004 34,41 0,76 0,48 0,00 0,00 1,52 0,32 

2005 36,21 0,97 1,06 0,00 0,00 4,22 0,94 

2006 39,48 0,69 0,91 -0,01 1,29 3,03 0,58 

2007 48,01 1,88 2,22 0,03 2,93 6,32 3,48 

2008 55,55 1,08 1,33 0,18 -0,54 2,29 -0,04 

2009 50,37 -0,35 0,34 2,28 -0,41 -4,19 0,96 

2010 48,16 0,32 0,20 0,93 -0,55 -2,01 -2,43 
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2011 51,52 0,88 -0,01 -0,41 -0,69 -3,10 -0,12 

2012 46,58 0,03 -0,57 -1,64 -0,75 -2,52 -0,32 

2013 48,40 0,10 0,03 -0,22 -0,02 -2,46 0,38 

2014 49,93 1,02 0,21 0,09 0,76 -1,38 1,17 

2015 43,09 1,73 0,33 -0,35 0,59 -1,30 -0,50 

2016 44,65 1,45 0,48 -0,40 0,46 -0,79 -0,40 

2017 48,56 1,20 0,63 -0,13 1,46 -0,19 -0,55 

2018 54,03 1,54 0,45 -0,09 0,24 -0,43 -0,31 

2019 53,74 1,71 0,87 0,24 0,06 -0,06 0,12 

Джерело: Там само 

 

Румунія, млрд дол. США 

Роки ВВП 
ПІІ,  
приплив 

ПІІ, 
відплив 

ПІ,  
приплив 

ПІ,  
відплив 

Кредити 
банків 
(отримані) 

Кредити 
банків 
(надані) 

1995 37,44 0,42 0,00 0,05 0,00 -0,06 -0,25 

1996 36,94 0,26 0,26 0,19 0,00 0,54 0,32 

1997 35,57 1,22 -0,01 0,08 0,00 -0,13 0,14 

1998 41,69 2,03 -0,01 -0,01 0,00 -0,26 -0,18 

1999 35,95 1,04 0,02 -0,04 0,00 -0,05 -0,24 

2000 37,25 1,04 -0,01 -0,03 0,00 -0,11 0,35 

2001 40,39 1,16 -0,02 0,00 0,00 0,16 0,10 

2002 46,07 1,14 0,02 0,00 0,00 0,31 -0,54 

2003 57,81 1,84 0,04 -0,01 0,01 0,92 -0,23 

2004 74,97 6,44 0,07 0,04 0,00 2,33 0,04 

2005 98,45 6,50 0,33 0,61 -0,32 4,15 0,18 

2006 122,02 11,01 0,50 0,37 -0,03 5,40 0,44 

2007 174,59 10,10 0,67 -0,12 0,02 11,61 0,01 

2008 214,31 13,67 0,31 -0,71 0,01 10,42 -0,17 

2009 174,10 4,64 0,01 -0,03 0,23 -3,88 1,78 

2010 166,23 3,21 0,24 0,03 0,23 1,47 -0,83 

2011 183,44 2,37 0,06 0,12 -0,14 0,08 -0,71 

2012 171,20 3,05 -0,21 0,03 0,03 -2,21 0,41 

2013 190,95 3,85 -0,06 0,10 0,35 -3,43 -0,32 

2014 199,63 3,87 0,27 0,05 0,08 -3,95 1,61 

2015 177,89 4,32 0,56 -0,04 -0,35 -2,03 0,67 

2016 188,49 6,25 1,26 -0,02 -0,12 -3,46 1,13 

2017 211,70 5,95 0,39 0,00 0,00 -1,27 1,29 

2018 241,63 7,34 1,50 -0,07 0,00 -1,01 1,61 

2019 250,08 6,91 0,97 0,07 0,53 -1,40 0,97 

Джерело: Там само 
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Польща, млрд дол. США 

Роки ВВП 
ПІІ,  
приплив 

ПІІ, 
відплив 

ПІ,  
приплив 

ПІ,  
відплив 

Кредити 
банків 
(отримані) 

Кредити 
банків 
(надані) 

1995 142,14 3,66 0,04 0,95 0,17 0,58 -1,06 

1996 159,94 4,50 0,06 -0,16 -0,30 0,31 -0,45 

1997 159,12 4,91 0,05 0,18 -0,45 0,72 1,08 

1998 174,39 6,38 0,33 -0,72 0,12 1,48 -2,21 

1999 169,72 7,41 0,17 0,08 0,31 2,01 2,69 

2000 171,89 9,34 0,01 2,22 0,00 -0,47 3,02 

2001 190,52 5,68 -0,13 0,80 0,05 0,28 3,40 

2002 198,68 4,09 0,19 3,47 0,35 -0,55 -3,11 

2003 217,51 5,37 1,09 5,23 0,26 2,06 -0,35 

2004 255,10 13,87 2,14 8,50 0,53 1,26 10,56 

2005 306,13 11,04 4,13 13,33 1,20 0,55 0,84 

2006 344,75 21,47 10,80 4,15 0,13 5,63 1,94 

2007 429,06 25,03 7,59 2,48 -0,60 15,10 -2,68 

2008 533,82 14,57 4,67 -4,42 -0,84 24,06 -7,24 

2009 439,80 14,03 5,93 14,34 -0,38 -0,11 -7,23 

2010 479,32 18,40 9,52 21,59 -0,21 5,59 1,86 

2011 528,83 18,49 4,82 13,47 -0,09 -0,10 2,22 

2012 500,36 7,36 1,33 16,20 -0,20 -4,76 0,11 

2013 524,23 0,80 -3,41 -0,39 0,60 0,19 -1,00 

2014 545,39 19,78 6,80 0,54 1,35 1,28 0,86 

2015 477,58 15,07 4,91 3,13 -0,43 -1,90 0,06 

2016 472,04 18,32 13,92 -1,04 0,32 -2,13 0,37 

2017 526,38 11,76 3,93 0,12 0,35 -2,77 0,60 

2018 587,11 16,70 1,91 -7,76 1,33 -3,65 3,39 

2019 592,16 15,97 2,79 -14,18 0,36 -3,60 -0,86 

Джерело: Там само 
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Додаток К 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 
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Додаток Л 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Бублик Є.О. Фінансова відкритість транзитивних економік / НАН України, 
ДУ «Ін-т. екон. та прогнозув. НАН України», Київ, 2020. 324 с. (15,5 д.а.). 

2. Бублик Є. Сучасні тенденції структуризації і сегментації банківських 
систем. Концентрація, централізація та інтеграція банківського капіталу. Зміна 
структурних характеристик банківської системи України. Дисбаланси 
кредитного ринку України. Банківська система України: вектори 
посткризових трансформацій: монографія / за ред. Н.М. Шелудько; НАН 
України,  ДУ «Ін-т економіки та прогнозув. НАН України». Київ, 2013. С. 30–
41, 44–67. (пп. 1.4, 2.1, 2.2). 

3. Бублик Є.О. Розвиток іпотечного кредитування промисловості України. 
Державна політика стабілізації фінансів підприємств: монографія / за ред. 
чл.-кор. НАН України А.І. Даниленка; НАН України Ін-т екон. та прогнозув. 
Київ, 2011. С. 249–255.  

4. Бублик Є. Моніторинг ризиків на ринку фінансових послуг в Україні: 
особливості та інституційні обмеження. Фінансова система національної 
економіки: проблеми розвитку та управління змінами: монографія; у 3-х т. / за 
ред. Т.І. Єфименко; ДННУ «Акад. фін. Управління». Т. 2. Київ, 2012. С.283–
302. 

5. Бублик Є. Інституціональні передумови фінансової лібералізації в Україні. 
Економічні свободи для зміцнення соціально-економічного розвитку України в 
умовах глобальних трансформацій: наукова доповідь / наук. ред. В. Юрчишин. 
Київ: Заповіт, 2020. С. 54–63. 

6. Бублик Є.О., Шаповал Ю.І. Трансформація транскордонних потоків 
капіталу  в умовах торговельної війни США і КНР. Торговельні війни 
сучасності та їх вплив на економічне зростання і розвиток у світі та Україні: 
наукова доповідь / наук. ред. В. Юрчишин. Київ: Заповіт, 2019. С. 98-109 

(особистий внесок – визначено заходи обмеження іноземних інвестицій у ЄС 
та можливі наслідки обмеження руху потоків капіталу між США та КНР). 

7. Бублик Є. Доступ до фінансових ресурсів та ринків капіталу. Розвиток  
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