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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

Останні два десятиліття різні напрями розвитку економічної теорії та 

емпіричних досліджень значною мірою були зорієнтовані на вирішення проблеми 

економічного зростання. Нові революційні погляди базувалися не тільки на 

перевірці широкого набору нових детермінант, а й дали поштовх для нового 

розвитку вже давно відомим теоріям і гіпотезам, які вийшли на якісно новий 

щабель і отримали практичне спрямування.   

Актуальність теми. Сучасний підхід до розширення трактування поняття 

капіталізації тісно пов’язаний із дією ряду чинників: 1) активізацією дослідження 

теоретичних витоків і етапів розвитку концепції капіталізації, які пов’язані з 

подальшим розвитком теорій капіталу, економічного зростання та економічного 

розвитку; 2) проявом нових тенденцій і формуванням закономірностей розвитку; 

3) зростаючим обсягом реальних завдань, пов’язаних із необхідністю її 

підвищення на практиці. 

Теоретичне підґрунтя дослідження капіталізації сформовано роботами, в яких 

закладено основи і відображено розвиток теорій вартості, капіталу, вартісного 

управління, економічного зростання та розвитку. Засадничими є праці А. Сміта,  

Д. Рікардо, Ф. Кене, К. Маркса, Р. Гільфердинга, Е. Бен-Баверка, П. Бурд’є,  

У. Петті, Ф. Візера, А. Маршала, Дж. Мілля, А. Раппорта, Б. Стюарта,  

Д. Мактагарда, Р. Солоу, Р. Лукаса, П. Ромера та ін. 

Серед українських учених, які сьогодні займаються науковими 

дослідженнями проблемних питань капіталізації: В. Баліцька, Г. Башнянин,  

Н. Брюховецька, І. Булеєв, Б. Буркинський, Р. Варичева, Ю. Волинчук, В. Геєць, 

В. Горячук, А. Гриценко, М. Козоріз, І. Кривов’язюк, Я. Крупка, О. Нужна, 

І. Пушкарчук, С. Пиріг, Ю. Туринський та ін.  

Сучасним тенденціям капіталізації фондового ринку, визначенню 

особливостей ринку корпоративних цінних паперів, проблемам розвитку 

фінансового посередництва, вітчизняної банківської системи і достатності 

капіталу, різним аспектам фінансової безпеки присвячені наукові розробки 

О. Барановського, О. Баженової, О. Береславської, Г. Карчевої, В. Корнєєва, 

В. Міщенка, С. Науменкової, О. Підхомного, І.Пріхно, Ю. Радіонова, І. Рекуненка 

та ін. 

Ґрунтовні наукові праці з питань нагромадження та функцій основного, 

людського, інституціонального, фінансового капіталів, оцінки національного 

багатства і проблем, що закономірно виникають у процесі дослідження потенціалу 

стійкого розвитку та макроперспектив національної економіки, належать І. Бобух, 

І. Богдану, В. Лагутіну, І. Крючковій, Т. Меркуловій, І. Семененко та ін. 

Вагомий внесок у формування теоретичних основ фінансової сфери, розвиток 

понятійного апарату, обґрунтування застосування інструментів монетарної та 

бюджетної політики в умовах трансформації внесли відомі українські вчені, 

зокрема, І. Благун, Т. Єфименко, С. Кораблін, Г. Кучер, І. Лук’яненко, І. Луніна,  

В. Опарін, І. Чугунов. Ризики і перспективи розвитку фінансово-кредитної 

системи, проблеми і переваги впровадження сучасних  технологій у фінансово-

банківську діяльність, вплив грошового ринку на зростання та інші 

макроекономічні показники відображено у працях В. Вітлінського, В. Колосової, 

В. Міщенка, І. Рекуненка, В. Соловйова та ін. 
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У сфері моделювання макроперспектив економіки України, вирішення 

актуальних прикладних проблем прогнозування розвитку соціально-економічних 

систем на сьогоднішній день сформовано потужний доробок, який становлять 

роботи В. Вітлінського, В. Гейця, Л. Гур’янової, Т. Клебанової, М. Скрипниченко, 

О. Черняка. 

Однак багатогранність, теоретична та методологічна неоднозначність 

феномену капіталізації обумовлює необхідність системних досліджень як з точки 

зору поглиблення теоретичних основ, розвитку понятійного апарату, кількісного 

оцінювання, так і обґрунтування інструментарію щодо управління цим процесом. 

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

робота виконана відповідно до планів науково-дослідної роботи відділу 

моделювання та прогнозування економічного розвитку ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України», а саме в межах виконання НДР відомчої тематики: 

«Потенціал ендогенного зростання економіки України» (№ДР 0105U003885), 

особистий внесок автора – розроблено економіко-математичний інструментарій 

комплексних інтегрованих моделей економічного прогнозування; зроблено оцінку 

фінансової складової потенціалу ендогенного зростання економіки України; 

запропоновано новий підхід до визначення категорії «фінансовий потенціал 

країни»; «Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей 

економічного зростання» (№ ДР 0108U005096), особистий внесок автора – 

виділено основні канали та отримано емпіричні оцінки впливу змін валютного 

курсу національної валюти на показники діяльності підприємств; зроблено 

кількісну оцінку обсягів втечі капіталів з України; «Макроекономічна 

збалансованість в системі моделей розвитку економіки України» (№ ДР 

0111U003974), особистий внесок автора – доведено ключову роль фінансової 

рівноваги для підтримки загальної економічної рівноваги; отримано кількісні 

оцінки обсягів дисбалансів у фінансовій сфері; на основі побудованої виробничої 

функції у форматі моделі панельних даних отримано спільні для 25 регіонів 

України оцінки впливу базових факторів капіталу і праці та підтверджено 

наявність додаткових фінансових переваг й регіональних особливостей; «Чинники 

і тренди економічного зростання в Україні» (№ ДР 0111U003974), особистий 

внесок автора – проведено інструментальний аналіз впливу тіньового сектора на 

темпи зростання економіки України; розроблено моделі векторної авторегресії та 

коригування помилки для аналізу впливу на економічне зростання в Україні 

динаміки внутрішніх макродисбалансів та інструментів бюджетно-податкової і 

грошово-кредитної політики; отримано кількісну динамічну характеристику 

офшоризації капіталу банківської системи; «Макроперспективи ендогенізації 

економічного розвитку України» (№ ДР 0117U006435), особистий внесок автора – 

отримано оцінки прямих і опосередкованих взаємозв’язків між стабільністю, 

фінансовим розвитком та темпами економічного зростання; доведено важливу 

роль теоретичних та емпіричних моделей ендогенного зростання у виявленні 

синергетичного характеру та трансформації форм капіталу, розкриття сутності 

капіталізації; отримано кількісні оцінки впливу неформальної зайнятості на обсяги 

тіньової економіки, темпи зростання реального ВВП; виділено ключові тенденції 

розвитку кредитних відносин на світовому і вітчизняному ринках та отримано 



3 

емпіричні оцінки впливу динаміки внутрішнього кредиту на темпи економічного 

зростання для різних за рівнем доходів груп країн. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка теоретико-

методологічних основ капіталізації та системного моделювання економічного 

розвитку в умовах трансформаційних перетворень.  

Досягнення зазначеної мети дало змогу вирішити  такі завдання: 

– обґрунтувати необхідність та запропонувати методологію комплексного 

аналізу капіталізації та оцінки впливу фінансових чинників на економічну 

динаміку, стабільність та стійкий розвиток; 

– розкрити зміст терміна «капіталізація» на основі систематизації його 

еволюції у процесі розвитку теорій капіталу, теорій і моделей економічного 

зростання, концепції стійкого розвитку; 

– виокремити сучасні напрями наукових досліджень феномену капіталізації з 

розширенням її рівнів та функцій; 

– розкрити сутність поняття «капіталізація країни» як системи; 

– розробити теоретико-методологічні засади оцінювання макроперспектив 

розвитку економіки країни з урахуванням зовнішніх викликів, внутрішніх 

можливостей і загроз та далекострокових орієнтирів розвитку; 

– систематизувати підходи до визначення сутності фінансіалізації та 

визначити ефекти взаємодії фінансіалізації, соціалізації та капіталізації в сучасних 

умовах трансформаційних перетворень як чинника прискорення економічної 

динаміки та розвитку; 

– розробити методологічний підхід до формування та оцінювання 

«фінансового потенціалу країни», визначити структуру та отримати кількісні 

оцінки фінансового потенціалу України; 

– розвинути концептуальні положення щодо оцінювання ролі фінансів в 

економічному розвитку країни через використання показників Системи 

національних рахунків (СНР), таблиці «витрати-випуск» (ТВВ) щодо розвитку 

виду економічної діяльності (ВЕД) «фінансова та страхова діяльність»; 

– систематизувати концептуальні положення та основні напрями дослідження 

рівноважних станів в економіці; 

– розробити та обґрунтувати комплексний методологічний підхід щодо 

виявлення та попередження кризи; 

– удосконалити інструментарій аналізу та кількісного оцінювання обсягів 

капіталів, які обслуговують  неофіційний сектор економіки України; 

– удосконалити методологічні підходи до оцінки  втрат національного 

капіталу в частині визначення складових та кількісного оцінювання обсягів втечі і 

виведення  капіталів із України; 

– удосконалити концептуальні положення щодо оцінювання впливу 

суб’єктивних чинників на процеси капіталізації, зокрема обґрунтувати 

використання поняття «диференціал довіри» для оцінювання змін рівня довіри; 

– визначити сучасні домінанти мобільності капіталу та розробити економіко-

математичні моделі оцінювання ролі іноземного капіталу в економічному 

розвитку України; 
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– удосконалити концептуальні положення щодо оцінювання рівня 

офшоризації економіки, зокрема завдяки аналізу та динамічному оцінюванню 

«офшоризації капіталу банківської системи»; 

–  оцінити перспективи розвитку національної економіки, враховуючи 

основні тенденції та ризики розвитку світової економіки та фінансів; 

– розробити модельний інструментарій оцінювання взаємозв’язків 

довгострокових трендів та циклічних коливань світової, європейської та 

української економіки, перевірити гіпотезу щодо наявності впливу монетарної 

політики провідних країн світу на основні показники розвитку національної 

економіки. 

Об’єктом дослідження є національна економіка та процеси капіталізації і 

фінансового розвитку в умовах трансформаційних перетворень і глобальної 

нестабільності. 

Предмет дослідження становлять теоретико-методологічні положення, 

науково-практичні засади та інструментарій  математичного моделювання оцінки 

та впливу фінансових чинників, капіталізації на економічне зростання і розвиток. 

Методи дослідження. Дослідження проведено із застосуванням 

загальнонаукових та спеціальних методів і наукових підходів: гносеологічного та 

критико-діалектичного (для формулювання авторських понять «капіталізація 

країни», «фінансовий потенціал країни»); логіко-історичного (для дослідження 

еволюції поняття «капіталізація»); методів класифікації та типології (при 

виокремленні класифікаційних ознак для розгляду структури фінансового 

потенціалу); методу загальної теорії систем і системного аналізу (для розгляду 

капіталізації як системи і врахування зв’язків на різних її рівнях); синергетичний 

(при дослідженні трансформації та взаємодії різних форм сукупного капіталу); 

статистичний (для виявлення трендів, тенденцій у розвитку фінансової системи 

та економіки, розрахунку індикаторів дисбалансів); графічний і табличний (для 

наочного відображення результатів теоретичного і статистичного аналізу даних); 

методу порівняльного аналізу (для визначення проблем та переваг України, 

обґрунтування  вибору стратегічних орієнтирів розвитку); методів економіко-

математичного моделювання (зокрема, методів аналізу часових рядів і 

лонгітюдних даних для побудови моделей оцінки впливу фінансових факторів на  

темпи економічного зростання, кількісної оцінки взаємозв’язків між основними 

макроекономічними показниками, виділення спільних характеристик і 

відмінностей між групами країн; моделі бінарного вибору для оцінки ймовірності 

настання кризи). 

Інформаційною базою дослідження слугували статистичні дані українських та 

зарубіжних офіційних джерел, матеріали ООН, ОЕСР, Євростату, МВФ, Світового 

банку, звіти Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, 

Національного банку України, законодавчі та нормативно-правові акти України та 

ЄС, а також вітчизняні та зарубіжні  аналітичні матеріали і наукові публікації. 

Наукова новизна одержаних результатів. Найсуттєвіші результати 

дослідження, які містять наукову новизну, полягають у такому: 

уперше 

 запропоновано та обґрунтовано методологію комплексного аналізу 

капіталізації та оцінювання впливу фінансових чинників на  економічну динаміку і 
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стабільність, який ґрунтується  на поєднанні основних теоретичних положень та 

емпіричних результатів, отриманих у процесі еволюції теорій  капіталу, теорій і 

моделей економічного зростання, концепції стійкого розвитку, які в сукупності є 

основою для виявлення синергетичного характеру та трансформації форм 

капіталу. Визначено ефекти взаємодії фінансіалізації, соціалізації та капіталізації, 

що, в сучасних умовах трансформаційних перетворень,  є драйвером зростання та 

джерелом розвитку; 

 обґрунтовано і розроблено концептуальний підхід до розкриття сутності та 

оцінювання «капіталізації країни», що, на відміну від існуючих вузьких 

трактувань «капіталізації» суб’єктів різних рівнів, є системою, що відображає 

процес нагромадження капіталів у різних його формах, оцінювання ринком їх 

вартості, множину відносин, та передбачає формування інституційного 

середовища й активізацію відповідних механізмів, завдяки чому відбувається 

розширення можливостей суб’єктів і перетворення непрацюючих ресурсів, активів 

у капітал у межах, визначених суспільством цілей розвитку; 

 розроблено методологічний підхід до формування та оцінювання 

«фінансового потенціалу країни», під яким пропонується розуміти сукупність 

фінансових ресурсів (що є у наявності та які можуть бути мобілізовані) усіх сфер 

та ланок фінансової системи, що утворюються за рахунок внутрішніх та зовнішніх 

джерел, запасів і процесу нагромадження, які в процесі виробництва 

перетворюються у товар чи капітал, а також ресурсів із джерел, які з різних 

причин поки що є недоступними чи незадіяними (але які за наявності необхідних 

механізмів та правового поля можуть стати джерелом формування реальних 

фінансових ресурсів, активів); 

 розроблено методологічні положення оцінювання макроперспектив 

розвитку країни, що ґрунтуються на поєднанні використання сучасних 

економетричних та балансових методів для перевірки коректності теоретичних 

концепцій, оцінювання чинників зростання, взаємозв’язків між ними, визначення 

напряму розвитку країн у контексті їх конвергенції чи дивергенції у глобальному 

світі, а також форсайт-методу, який сконцентрований на проєктуванні 

майбутнього, що загалом забезпечує обґрунтований вибір інструментарію 

економічної політики, врахування глобальних викликів та загроз, внутрішніх 

ризиків та переваг, особливостей регіонального розвитку;   

 розроблено та обґрунтовано комплексний підхід щодо виявлення та 

попередження кризи, що містить систему індикаторів попередження кризи й 

моніторингу макроекономічних дисбалансів і ґрунтується на: аналізі динаміки  

зовнішніх та внутрішніх чинників розвитку, розроблених індикаторах фінансової 

нестабільності для України та проведеному тестуванні їх ефективності на 

часовому проміжку кризи; отриманих кількісних оцінках індикаторів (Scoreboard), 

які, згідно з європейською процедурою визначення макроекономічних дисбалансів 

(Macroeconomic Imbalance Procedure – MIP), підтверджують наявність внутрішніх 

та зовнішніх дисбалансів у економічному розвитку України; розроблених логіт- та 

пробіт-моделях, за допомогою яких можна оцінити ймовірність настання  періоду 

нестабільності, що загалом вказує на необхідність прийняття програми заходів 

(коригуючих дій), спрямованих на відновлення рівноваги. Впровадження у 

вітчизняну практику такого методологічного підходу, що ґрунтується на 
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використанні європейського механізму спостереження (моніторингу) та 

реагування, спрямовано на виявлення потенційних ризиків на ранній стадії, 

обґрунтованому застосуванні необхідних коригуючих заходів, щоб у подальшому 

запобігти появі негативних  макроекономічних дисбалансів; 

удосконалено: 

 концептуальні положення для оцінювання рівня офшоризації економіки, 

зокрема, завдяки аналізу й динамічному оцінюванню «офшоризації капіталу 

банківської системи» як однієї зі складових характеристик і відображення 

«офшоризації економіки», де, на відміну від існуючих окремих статичних оцінок  

офшоризації банківської системи та економіки, отримано динамічні оцінки й 

виокремлено причини та наслідки процесу в контексті змін фінансового 

потенціалу розвитку країни. Отримано кількісну динамічну характеристику 

офшоризації капіталу банківської системи України за різними сценаріями залежно 

від переліку країн-офшорів, що дало можливість відобразити  географічну картину 

офшорних зв’язків банків, які працюють в Україні, оцінити  роль у цьому процесі 

різних груп банківських установ, визначити позитивні та негативні сторони 

офшоризації в Україні, визначити напрями і важливість активізації політики 

деофшоризації; 

 інструментарій оцінювання взаємозв’язків розвитку України та світової 

економіки, де на основі модельних розрахунків оцінено довгострокові тренди та 

циклічні коливання у розвитку світової, європейської та української економік, що 

дало змогу виокремити наявність взаємозалежності циклічних коливань та, після 

тривалого періоду різних напрямів довгострокової динаміки України та країн ЄС, 

емпірично підтвердити їх зближення в останні роки. Розроблено економетричні 

моделі, на основі яких отримано кількісні оцінки впливу монетарної політики 

провідних країн світу на економічну динаміку, ціни, валютний курс гривні, 

ключові відсоткові ставки в Україні, що емпірично підтверджує суттєву 

залежність розвитку української економіки  від зовнішніх чинників впливу, які 

мають як позитивні, так і негативні ефекти в контексті фінансової стабільності та 

довгострокових перспектив розвитку;    

 методологічні підходи до аналізу втрат національного капіталу в частині 

врахування  та кількісного оцінювання обсягів втечі та виведення капіталів із 

України за даними платіжного балансу (ПБ) України та масштабів незаконних 

фінансових потоків і обсягу національного багатства в офшорних  юрисдикціях за 

оцінками міжнародних експертів, що призводить до зменшення  потенціалу 

розвитку країни; 

 інструментарій аналізу обсягів та динаміки потоків тіньового капіталу в 

частині кількісного оцінювання обсягів капіталів, які обслуговують  неофіційний 

сектор економіки України. Зокрема, шляхом застосування: прямих методів 

дослідження ринку праці й аналізу результатів опитування «Незадекларована 

праця в Україні» оцінено рівень незадекларованої зайнятості; кількісних методів 

на основі порівняння дзеркальної статистики Держкомстату, Євростату, НБУ 

зроблено оцінювання обсягів прихованих від офіційного обігу фінансових потоків, 

у частині прихованого експорту та «сірого імпорту», що, разом з іноземною 

готівковою валютою на руках населення, утворюють дисбаланси, які 

перешкоджають ефективному використанню національного капіталу;  
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 концептуальні положення щодо оцінювання суб’єктивних чинників впливу 

на процеси капіталізації, зокрема, використання поняття «диференціал довіри», яке 

може бути застосовано для характеристики зміни рівня довіри суб’єкта як до 

різних окремих об’єктів – людини, інституції, держави, процесу тощо, так і до 

зміни довіри в межах взаємопов’язаних відносин суб’єкта та низки об’єктів. На 

основі розкриття сутності поняття «диференціал довіри» визначено його 

особливості, представлено альтернативні кількісні оцінки, обґрунтовано 

практичне значення в соціально-економічних дослідженнях, зокрема в контексті 

оцінювання ефективності економічної політики; 

дістали подальшого розвитку: 

 концептуальні положення щодо оцінювання значення фінансів у 

економічному розвитку країни, що стосуються використання аналізу динаміки 

структурних співвідношень, які характеризують розвиток ВЕД «фінансова та 

страхова діяльність» у вимірі показників СНР та даних ТВВ, що дало можливість 

обчислити кількісні оцінки ролі ВЕД та внески сектора «фінансові корпорації» у 

формування ВВП і приріст національного багатства України; 

 розширення переліку рівнів капіталізації, де, окрім усталеного поділу в 

економічній теорії та практиці на рівні за критерієм  суб’єктності, тобто розгляду 

капіталізації на мікро-, мезо-, макро- рівнях, запропоновано  виокремлювати такі 

рівні: мікро- (окремого індивіда, домогосподарства, підприємства, організації), 

мезо- (галузі, території, холдингу, ТНК в межах однієї держави), макро- (країни, 

національної економіки), мега- (міждержавних ТНК, групи/союзу країн) та 

глобального (світового); 

 розширення функцій  процесу капіталізації, де, окрім загальноприйнятих в 

економічному дискурсі розподільчої, відтворювальної, стратегічної, інноваційної 

функцій, виокремлено також і функцію нарощування потенціалу розвитку 

суб’єктів капіталізації на різних її рівнях, оскільки внаслідок постійної 

трансформації та синергетичного характеру форм сукупного капіталу, реалізація 

цієї функції надає імпульс для економічного зростання та забезпечує стійкий 

розвиток; 

 обґрунтування необхідності врахування глобальних  ризиків і трендів 

розвитку світової економіки та фінансів для оцінювання перспектив 

довгострокового розвитку України, яка є малою сировинною економікою та 

залежить від глобальних трансформаційних перетворень і кон’юнктури світових 

цін, що визначають попит і напрям руху потоків капіталів. У коротко- та 

середньостроковому періодах, зокрема, на етапі відновлення та модернізації 

вітчизняної економіки, темпи зростання й розвитку значною мірою залежать від 

структурних реформ та ефективності макроекономічної політики, що має 

ґрунтуватись на врахуванні взаємозв’язку змін фундаментальних чинників (які 

визначають потенційний ВВП) та кон’юнктурних/циклічних чинників (які 

формують «розриви» в випуску); 

 систематизація концептуальних положень та основних напрямів 

дослідження рівноважних станів в економіці, що дало можливість виокремити 

різні види фінансових  дисбалансів, причини їх формування, отримати динамічні 

кількісні оцінки, виділити взаємозв’язки на різних рівнях аналізу, а також 
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виокремити ключову роль фінансової рівноваги у процесі ліквідації/нівелювання 

фінансових дисбалансів для підтримки загальної економічної рівноваги; 

 методологічні положення оцінювання ролі іноземного капіталу в 

економічному розвитку країн-реципієнтів, через додавання до домінанти  

мотивації таких сучасних домінант мобільності капіталу, як: довіра, середовище 

(умови) та політика (регулювання); моделювання впливу іноземних інвестицій на 

економічну динаміку і зовнішньоторговельні потоки; аналіз динаміки 

фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності; визначення мотивації та 

чинників, що впливають на поведінку іноземних банків у стабільний та кризовий 

періоди. Доведено, що для України  іноземний капітал приносить не тільки нові 

можливості та позитивні ефекти, а й ризики, що визначаються глобальними 

тенденціями та рівнем розвитку соціальних і економічних інституцій у країні, а 

також ефективністю національної політики розвитку. 

Практичне значення одержаних результатів. Практична спрямованість 

отриманих результатів підтверджується доведенням основних теоретико-

методологічних положень до рівня науково обґрунтованих пропозицій та 

рекомендацій, які використано в діяльності центральних державних органів 

України (довідка про впровадження від 10.02.2021 №135-16/77-1). Основні 

науково-практичні результати використані у роботі Секретаріату Президента 

України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України, 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

(раніше – Міністерство економіки України), Міністерства фінансів України, 

Рахункової палати України, Ради Національного банку України, що підтверджено 

такими наукова-аналітичними матеріалами, на які є схвальні відгуки, зокрема, у 

2019–2020 рр.: «Банківський кредит в інноваційній моделі розвитку України: 

динаміка на фоні світових трендів, ризики і перспективи» (лист від 18.10.2019 р. 

№3022-09/42927–07); «Система індикаторів і «Табло індикаторів» для моніторингу 

макроекономічних дисбалансів в Україні» (лист від 27.12.2019 р. №3032-06/56728-

07); «Макроекономічна збалансованість (система індикаторів для моніторингу 

макроекономічних дисбалансів) для забезпечення стійкості державних фінансів та 

економічного зростання в Україні» (лист від 13.07.2020 № 3031-06/43191-07); 

«Нормативно-організаційні засади проведення форсайт-дослідження в Україні» 

(лист від 18.12.2020 р. №3013-06/74961-07). 

Особистий внесок здобувача полягає в розробці теоретико-методологічних 

основ визначення сутності та ролі капіталізації, впливу фінансових чинників на 

економічну динаміку та розвиток країни, обґрунтуванні та розробці 

концептуальних засад і практичних рекомендацій системного моделювання  

процесу капіталізації в умовах трансформаційних перетворень. Наукові 

положення, розробки, висновки і рекомендації одержані автором самостійно. 

Особистий внесок у роботах, що опубліковані у співавторстві, наведений окремо у 

списку  опублікованих праць. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретико-методологічні 

положення та практичні результати представлено на всеукраїнських і  

міжнародних науково-практичних конференціях, симпозіумі, серед яких: «18th 

International Scientific Conference Globalization And Its Socio-Economic 

Consequences» (Словацька Республіка, м. Жилін, 2018 р.); «Development of Socio-



9 

Economic Systems in a Global Competitive Environment» (Франція, м. Ле-Ман,  

2019 р.); «1st International Symposium on Intellectual Economics, Management and 

Education» (Литва, м. Вільнюс, 2019 р.); «Eastern European Studies: Economics, 

Education and Lаw» (Болгарія, м. Бургас, 2018 р.); «7th International Conference on 

Modeling, Development and Strategic Management of Economic System» (м. Івано-

Франківськ, 2019 р.); «Актуальні проблеми розвитку фінансової системи України в 

умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів» (м. Херсон, 2020 р.); «Наукові 

підходи до ефективного використання потенціалу економіки країни» (м. Дніпро, 

2020 р.); «Економіка, фінанси, облік та право в умовах глобалізації» (м. Полтава, 

2020 р.); «Перспективи розвитку національної економіки в умовах змін ринкового 

середовища» (м. Одеса, 2017 р.); «Можливості та перспективи забезпечення 

сталого розвитку економіки України» (м. Ужгород, 2016 р.); «Політика НБУ щодо 

подолання фінансово-економічної кризи і формування монетарних передумов 

розвитку економіки» (м. Київ, 2015 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 80 наукових праць, з 

яких: 9 колективних монографій та 2 наукові доповіді, 58 статтей у наукових 

фахових журналах і збірниках наукових праць, з них 33 статті у виданнях, які 

входять до міжнародних наукометричних баз даних (у т.ч. 4 – у Scopus та 1– у  

WoS); 11 публікацій за матеріалами міжнародних і вітчизняних наукових 

конференцій, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотацій, вступу, 

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

обсяг роботи становить 552 сторінки, основний зміст викладено на 427 сторінках. 

Робота містить 80 рисунків, 98 таблиць, з яких 6 на окремих сторінках, 11 додатків 

на 50 сторінках. Список використаних джерел складається із 579 найменувань і 

займає 50  сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ  

У першому розділі – «Теоретико-методологічні підходи до визначення 

сутності поняття «капіталізація»» – узагальнено еволюцію трактувань сутності 

поняття «капіталізація», обґрунтовано необхідність застосування системного 

підходу для розкриття її сутності, виокремлено роль теоретичних та емпіричних 

моделей ендогенного зростання у виявленні синергетичного характеру форм 

капіталу, показано роль капіталізації як рушійної сили економічного розвитку.    

У контексті розробки теоретичних засад і джерел становлення концепції 

капіталізації показано, що в ґенезі капіталізації, яка бере початок з виникнення  

звітності про майнове положення у Древньому Римі до широкого різноманіття 

сучасних поглядів щодо її змісту у конкретних випадках залежно від об’єкта та 

суб’єкта аналізу, велика роль належить теорії вартості та її різновидам, теорії 

капіталу та його трактуванням, теоріям вартісного управління, теоріям 

економічного зростання, концепції стійкого розвитку.  

Для формування єдиної концептуальної схеми комплексного аналізу сутності 

й ролі феномену капіталізації узагальнено різні тлумачення терміна капіталізація, 

що використовуються на сьогодні економічною теорією та практикою, зокрема 

виділено чотири такі варіанти: перший, де капіталізація розглядається як процес 

нагромадження капіталу, що відбувається різними шляхами, наприклад, шляхом 
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перетворення в капітал отриманих у результаті підприємницької діяльності 

доходів (прибутку); другий – капіталізація як процес залучення ресурсів в обіг, 

перетворення їх у капітал (що передбачає розгляд етапів формування, 

використання, розподілу); третій – капіталізація як процес зміни форм капіталу 

(наприклад, переходу капіталу із матеріально-речової форми в грошову форму); 

четвертий – капіталізація як оціночна характеристика вартості існуючого 

капіталу або як метод оцінки вартості підприємства (фінансового активу).  

Серед причин розгляду капіталізації в широкому розумінні (що об’єднує всі 

чотири вище виділені варіанти тлумачення терміна) основною тезою є те, що з 

кожним новим кроком під час переходу на вищий рівень  ускладнення об’єкта 

капіталізації трактування цієї категорії лише в одному вузькому значенні є 

недостатнім, щоб відобразити її сутність повною мірою (в різних аспектах), 

показати взаємозв’язки елементів та єдність із середовищем. Вихід за рамки 

обмеженості окремих вузьких трактувань капіталізації  можливий через розгляд 

капіталізації як системи, який реалізовано на основі системного підходу, 

доречність і необхідність застосування якого можна пояснити:  

По-перше, існуванням різних форм капіталу, оскільки сам термін 

«капіталізація» є поняттям другого порядку відносно поняття «капітал», тож 

включаючи у розгляд різні форми капіталу, виходимо із площини одного, 

наприклад економічного, капіталу і, відповідно капіталізації у вузькому розумінні, 

й переходимо у багатовимірний простір «сукупного» капіталу. Особливістю 

багатовимірного розгляду є те, що капітал уже може й не виступати атрибутом 

окремої людини (економічного суб’єкта), легко й відносно швидко обмінюватися 

чи передаватися від однієї до іншої людини, мати кількісний (вартісний) вимір. 

Тобто у полі зору аналізу з’являються форми капіталу, наприклад, як людський та 

культурний, які не відчужуються від людини та не передаються їй механічно, а 

накопичуються шляхом тривалого процесу освіти, виховання тощо. Інший 

різновид – соціальний капітал, важливою характеристикою якого є членство у 

групі чи приналежність до тих чи інших соціальних кіл. Крім того, для 

комплексного аналізу важливо враховувати, що, на відміну від горизонтальної 

побудови соціальних мереж, є капітали, зокрема адміністративний, що 

мобілізують вертикальні зв’язки. З адміністративним тісно переплітається 

політичний капітал, що передбачає можливість мобілізації колективних дій та 

здатність брати участь у цих діях. Тобто з позиції системи йдеться про 

необхідність урахування як горизонтальних, так і вертикальних зв’язків, а також 

нових характеристик капіталів, які часто не мають кількісного виразу, а можуть 

бути оцінені тільки опосередковано. 

По-друге, капіталізація у широкому розумінні є процесом безпосереднього 

залучення ресурсів (людських, матеріальних, нематеріальних) в обіг 

економічного капіталу. У цьому аспекті йдеться про капіталізацію як діяльність 

із перетворення якогось ресурсу, активу, сили (в тому числі самого трудівника, 

господарюючого суб’єкта) в капітал. 

По-третє, системний підхід до аналізу капіталізації тісно пов’язаний із 

необхідністю визначення мети, а також суб’єкта капіталізації та механізмів і 

правил регулювання (управління), оскільки виникає потреба знайти відповіді на 

питання: чого ми прагнемо?; хто буде здійснювати перетворення?; як це робити? 
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Виділення рівнів капіталізації – мікро- (окремого індивіда, домогосподарства, 

підприємства, організації), мезо- (галузі, території, холдингу, ТНК в межах однієї 

держави), макро- (країни, національної економіки), мега- (міждержавних ТНК, 

групи/союзу країн) та глобального (світового) – має значення не тільки для  

формування логіки структурування системи, а й тісно пов’язано із ідентифікацією 

цілей суб’єктів. Коли йдеться про зростання капіталізації окремих суб’єктів 

(наприклад, підприємств), то на сьогоднішній день, як свідчить світова практика, 

це вже не є проблемою, а прикладним завданням, що вирішується в кожному 

конкретному випадку за допомогою стандартних (чи спеціальних) методик. Проте, 

коли йдеться про капіталізацію країни, де через існування різних її рівнів суб’єкти 

та цілі можуть бути різними, виникає проблема їх узгодження. За умови розгляду 

капіталізації у вузькому розумінні цей аспект залишається осторонь, у широкому 

розумінні – є надзвичайно важливим.    

Зважаючи на те, які рівні капіталізації виділено, якщо на якомусь із них  

окремі суб’єкти починають боротьбу за підвищення своєї капіталізації, то на більш 

високому рівні має існувати система інститутів, механізмів, правил гри, що 

забезпечували б ефективність конкуренції та досягнення основної мети, яку 

обрало суспільство. За такого підходу капіталізація країни в широкому розумінні 

передбачає існування довгострокової стратегії, яка орієнтована на інтеграцію всіх 

сил, що бажають підвищити свою капіталізацію, та на оптимізацію розподілу 

національних ресурсів між ними. 

Отже, капіталізація країни це не тільки процес нагромадження капіталів у 

різних його формах та оцінка ринком їх вартості, а й формування інституційного 

середовища та активізація механізмів управління, завдяки чому відбувається 

перетворення непрацюючих ресурсів, активів, можливостей суб’єктів у капітал в 

межах визначених суспільством цілей розвитку. 

У контексті оцінки макроперспектив та реалізації економічної стратегії 

розвитку в довгостроковому періоді проаналізовано функції капіталізації і 

показано, що для створення умов стійкого функціонування та модернізації 

національного господарства, окрім ряду загальновідомих (наприклад, 

розподільчої, відтворювальної, стратегічної, інноваційної), слід  виділити нову – 

функцію нарощування потенціалу розвитку суб’єктів капіталізації на різних її 

рівнях. Зміст цієї функції проявляється через формування позитивних зовнішніх 

ефектів (екстерналій) у ході інновацій та інвестицій як у фізичний, так і в 

людський, інституціональний капітали, які сприяють трансформації різних його 

форм і дають можливість збільшити сукупний капітал, отримати  прибуток, 

підвищити ринкову капіталізацію іншим суб’єктам. Доведено, що ця функція має 

важливе практичне значення оскільки її реалізація дає імпульс для економічного 

зростання, що у перспективі може забезпечити стійкий розвиток. 

У другому розділі – «Фінанси і нагромадження капіталу» – розглянуто 

процеси нагромадження основного, людського, інституціонального капіталів в 

Україні, на динаміку яких мали суттєвий вплив ряд глобальних трансформаційних 

процесів; на основі аналізу динаміки вартісних оцінок національного багатства 

України показано необхідність змін його структури; у вимірі показників СНР 

показано роль ВЕД «фінансова та страхова діяльність»  у формуванні ВВП 

України та виокремлено внесок сектора фінансових корпорацій у приріст 
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національного багатства (НБ); представлено динамічні оцінки фінансового 

потенціалу України.  

Проведений кореляційний аналіз взаємозв’язків між показниками фінансової 

глобалізації та фінансового розвитку підтвердив наявність впливу глобалізації на 

розвиток України, в той час як динаміка показників, що характеризують рівень 

фінансового розвитку України, свідчить, що він є нестабільним і нижчим 

порівняно з іншими країнами, що розвиваються; після кризових негараздів 

відновлення відбувається повільно; динаміка показників  фінансової глобалізації 

України засвідчує низький та нестабільний рівень ефектів фінансової глобалізації. 

У контексті визначення оцінки впливу фінансових детермінант на темпи 

економічного зростання для різних за рівнем доходів груп країн було побудовано 

модель панельних даних. Для моделі обрано групи країн за класифікацією 

Світового банку за рівнем доходу: країни з високим доходом (high-income 

countries), країни з вищим середнім доходом (upper middle-income countries), 

країни з нижчим середнім доходом (lower middle-income countries), країни з 

низьким доходом (low-income countries). Модель (1) оцінена на річних даних 

Світового банку методом Panel EGLS (Cross-section weights) за допомогою пакета 

EViews 9.0. Перевірка тестів засвідчила адекватність моделі, статистичну 

значимість внутрішніх і зовнішніх фінансових чинників: 
Yit = -0.021*DC_FSit + 0.369*FDIit + 6.252e-11*AIDit +3.882 +    ,   (1) 

 (0.0018) (0.0199)  (0.0007)  (0.0000) 

R-squared= 0.5216, F-statistic=12.3239, Prob(F-statistic)= 0.0000, DW=1,83  

де Yit (GDP growth, annual %) – зміна реального ВВП (% річних) в країні i-тої 

групи в t-період, i=    ̅̅ ̅̅ ̅̅  t=   ̅̅ ̅̅ ̅;  
DC_FSit - кредит наданий установами фінансового сектору (% ВВП) країні i-тої 

групи в t-період, i=    ̅̅ ̅̅ ̅̅  t=   ̅̅ ̅̅ ̅;  
FDIit – чистий приток прямих іноземних інвестиціій, % of GDP в країну i-тої 

групи в t-період, i=    ̅̅ ̅̅ ̅̅  t=   ̅̅ ̅̅ ̅;  
AIDit – отримана чиста офіційна допомога на розвиток та офіційна допомога (дол. 

США) країні. i-тої групи в t-період, i=    ̅̅ ̅̅ ̅̅  t=   ̅̅ ̅̅ ̅; 
  - фіксовані ефекти для країни i-тої групи i=    ̅̅ ̅̅ ̅̅   

Наявність негативних фіксованих ефектів (табл. 1) для країн із доходом, 

нижчим за середній (-0,427) та з низьким доходом (-2,144) свідчить, що окрім 

спільних для всіх країн характеристик, існують також і відмінності між групами, 

які є суттєвими для них і мають стримуючі ефекти. З точки зору фінансових 

детермінант впливу на економічну динаміку це, як показує практика, може бути 

нерозвиненість фондового ринку, інші інституціональні, інфраструктурні 

особливості, що визначають низький, порівняно із середнім світовим, рівень 

розвитку національних фінансових систем.  

Серед базових характеристик, що визначають макроперспективи розвитку і 

темпи зростання, важливою є величина національного багатства країни.  

Проведений аналіз динаміки НБ України свідчить про зниження його вартісних 

оцінок із 2 830 785 (у 1995 р.) до  2 537 648 (у 2014 р.) млн дол. США у постійних 

цінах 2014 р. згідно з оцінками Світового банку, тобто фактично за зазначений 

період відбувалися процеси декапіталізації: зменшення сукупного багатства на 

10,4%;  зниження вартості виробленого капіталу на 34,7%. 
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Таблиця 1  

Оцінка фіксованих ефектів, розрахованих по моделі (1) 

Групи  Значення фіксованих ефектів  

країни з високим доходом   1.209085 

країни з доходом, вищим за середній  0.523295 

країни з доходом, нижчим за середній -0.426769 

країни з низьким доходом -2.144369 
Джерело: розрахунки автора з використанням статистичного пакета EViews 9.0. 

Серед позитивних моментів  варто відзначити відносне зростання за період 

оцінок природного та людського капіталів, відповідно, на 15,1 та 48,8%. Разом із 

тим, хоча й на фоні скорочення населення на 12% вартість людського капіталу і 

зросла, однак його частка у структурі  багатства у 2014 р. (34%) є суттєво меншою, 

ніж у країн Європи та Центральної Азії (62%), що зменшує потенціал 

конкурентоспроможності й темпи розвитку України. 

На сучасному етапі формування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку 

України аналіз динаміки нагромадження основного капіталу як відображає 

накопичені проблеми  інвестиційної діяльності, так і вказує на можливі шляхи 

підвищення її ефективності. Перш за все, варто виділити наявність трьох 

інвестиційних криз упродовж 1991–2020 рр., які негативно вплинули на 

короткострокові тенденції і потенціал розвитку вітчизняної економіки. Як 

показано на рис. 1, це були періоди 1991–1996 рр., 2008–2009 рр., 2013–2015 рр., 

коли від’ємні темпи нагромадження основного капіталу гальмували процеси 

технологічної модернізації, зменшували ресурсну базу, знижували потенціал 

довгострокового зростання. В результаті недостатніх темпів інвестицій в основний 

капітал рівень нагромадження капіталу  в Україні  так і не досяг рівня 1990 року, 

рівень зношення засобів є дуже високим, технологічна структура не відповідає 

глобальним трендам.  

 

Рис. 1. Динаміка валового нагромадження основного капіталу в Україні  

у 1990–2019 рр. 
Джерело: складено за даними статистичних збірників "Національні рахунки України" за 

відповідні роки. 

Вартісну оцінку нагромадження інституціонального капіталу країни, через 

складність  його вимірювання, можна оцінити, підсумовуючи витрати Зведеного 
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бюджету України на загальнодержавні функції (без обслуговування боргу), 

оборону, громадський порядок, безпеку та судову владу. Висхідний тренд його 

капіталізації у 2013–2019 рр. із 5,4 до 8,4% ВВП свідчить про зростання інвестицій 

на розвиток необхідної інституційної інфраструктури. 

Швидкість структурних перетворень в економіці залежить від фінансового 

потенціалу. Під поняттям «фінансовий потенціал країни» пропонується 

розуміти сукупність фінансових ресурсів (що є у наявності та які можуть бути 

мобілізовані) усіх сфер та ланок фінансової системи, що утворюються за 

рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел, запасів і нагромадження, що в процесі 

виробництва перетворюються у товар чи капітал, а також ресурсів із джерел, 

які з різних причин поки що є недоступними чи незадіяними (але які за наявності 

необхідних механізмів та правового поля можуть стати джерелом формування 

реальних фінансових ресурсів), які на визначеному часовому проміжку 

характеризують фінансові можливості як окремих суб’єктів економіки, так і 

країни загалом.  

Наведене визначення «фінансового потенціалу» відрізняється від наявних в 

економічній літературі тим, що:  

– розглядає більш широке трактування фінансових ресурсів, а саме 

«фінансові ресурси у широкому розумінні». За такого підходу до фінансових 

ресурсів (у традиційному розумінні) додаються кошти (як власні, так і залучені на 

фінансовому ринку чи позикові), запаси, нагромадження, які характеризують як 

первісне формування фінансових ресурсів, що відбувається під час створення 

суб’єктів господарювання, так і ресурси, перетворені у товар чи капітал у процесі 

виробництва; 

– дозволяє включати у розгляд ресурси, що з різних об’єктивних чи 

суб’єктивних причин поки що (на момент оцінювання) не можуть бути враховані в 

обсязі наявних ресурсів (зокрема частини природних ресурсів, які на сьогодні не 

мають вартісної оцінки), але які за наявності необхідних механізмів та правового 

поля можуть стати джерелом формування реальних фінансових ресурсів; 

– розглядає кошти й ресурси, що виведені з обороту чи не враховані в 

офіційній статистиці (наприклад, обсяги відтоку капіталів та ресурсів, що 

обслуговують тіньовий оборот; іноземну готівку поза банками тощо); 

– враховує наповнення і структуру потенціалу залежно від часового 

горизонту аналізу й поставлених цілей, що визначається швидкістю введення  

ресурсів у оборот, а саме: на короткостроковому періоді визначається наявним 

потенціалом (активним діючим, резервним та частиною тіньового, який можна за 

існуючих механізмів та покращання статистики ввести у офіційний обіг); на 

середньо- та довгостроковому проміжку – наявним та частиною неактивного 

(залежно від існуючого правового поля та можливостей розроблення необхідних 

механізмів формування реальних фінансових ресурсів); на довго- та 

далекостроковому періоді – наявного та усього неактивного (незадіяного), 

оскільки можуть бути забезпечені сприятливі умови та розроблені всі необхідні 

механізми включення ресурсів у обіг. 

На основі статистичної інформації Держкомстату, Міністерства фінансів  

України, ДКЦПФР та Національного банку України  було зроблено кількісні оцінки 

фінансового потенціалу України за 2001–2019 рр., які відображають як зростання у 
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номінальному вимірі з 1,09 трлн грн до  17,3 трлн грн, так і нестабільність 

відносних змін (річні темпи змін варіюють від 1 до 32,5%). 

Стратегічно важливе значення фінансової діяльності у контексті виявлення 

загроз та аналізу чинників, що забезпечують макроперспективи розвитку 

економіки, вимагає постійного моніторингу її змін. На основі аналізу змін 

структурних співвідношень між основними показниками розвитку ВЕД 

«фінансова і страхова діяльність» у системі координат макроекономічних 

пропорцій та взаємозв’язків СНР і, зокрема ТВВ, виявлено, що внесок цієї ВЕД у 

формування загальної валової доданої вартості та ВВП України за останні два 

десятиліття так і не досяг рівня країн, що активно реформують моделі свого 

фінансового сектора. Якщо упродовж 2001–2009 рр. відбувалося формування 

тренду до  збільшення питомої ваги ВЕД, відповідно, у випуску із 1,8% у 2001 р. 

до 4,7% у 2009 р. та із 2,9 до 8,4% у структурі валової доданої вартості, то 

упродовж 2010–2019 рр. роль фінансової  і страхової діяльності зменшилась, 

оскільки відбулось падіння більш ніж удвічі її питомої ваги  у випуску та у 

структурі валової доданої вартості.  

На основі детального аналізу показників рахунків капіталу України за 1996–

2019 рр. оцінено приріст національного багатства за виділений період (у цьому 

контексті йдеться про такий вимір НБ як сумарної капіталізації матеріальних і 

нематеріальних активів господарюючих суб’єктів за період). Динаміка абсолютних та 

відносних змін НБ, що представлена на рис. 2, свідчить про нерівномірність процесу 

нагромадження багатства нації: від найменшого приросту в 170 млн грн у 1997 р. до 

максимальних 170451 млн грн у 2017-му  та у відносному  вимірі  від 0,2% у 1997 р. 

до 18,4% у 2004 р. Така нерівномірність нагромадження національного багатства 

країни свідчить про нестабільність розвитку економіки України та відсутність 

управління процесом капіталізації НБ. 

 
Рис. 2. Динаміка змін національного багатства України  

(за рахунок заощадження і трансфертів) у 1996–2019 рр. 
Джерело: складено за даними Держстату. 

У 2019 р. за останні п’ять років приріст НБ (зміна «чистої вартості власного 

капіталу» України за рахунок заощадження і трансфертів) був найменшим –  

64337 млн грн, ключову позитивну роль зіграв сектор нефінансових корпорацій, 
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негативну – фінансових корпорацій (-31,8%) та загального державного управління 

(ЗДУ) (-17,5%). Аналіз підтверджує важливу роль домогосподарств у формуванні 

національних заощаджень, що формують ресурси розвитку української економіки. 

Зменшення ресурсів ЗДУ не тільки формує внутрішні дисбаланси, які є бар’єром 

для зростання, а й призводить до боргової залежності та нагромадження зовнішніх 

дисбалансів. 

У третьому розділі – «Фінансовий капітал та монетарна політика» – 

систематизовано підходи до визначення сутності фінансіалізації, виділено основні 

риси та показано ефекти її впливу; виокремлено  сучасні тренди ринкової 

капіталізації; отримано модельні оцінки впливу динаміки внутрішнього 

банківського кредиту на темпи економічного зростання для різних за рівнем 

доходів груп країн; представлено результати VAR-моделей впливу внутрішньої та 

зовнішньої монетарної політики на динаміку української економіки та ціни. 

Проведено аналіз сучасних тенденції розвитку фондового ринку України і 

показано, що динаміка розвитку фондового ринку України є відображенням як 

наявності позитивних трендів так і нагромаджених проблем у функціонуванні 

вітчизняного фінансового сектора. Волатильність українського ринку визначали 

переважно не зовнішні, а внутрішні фактори, що підтвердила ситуація  розриву 

зв’язків у 2014 р. та криза 2015–2016 рр. – рівень ринкової капіталізації різко 

зменшився як в абсолютному, так і в відносному рівнях (рис. 3). Зниження 

капіталізації та зменшення обсягів торгів  на ринку цінних паперів у 2017–2018 рр. 

свідчать про декапіталізацію України. 

 
Рис. 3. Динаміка показника ринкової капіталізації підприємств,  

що перебувають у лістингу українських бірж у 2008–2019 рр. 
Джерело: складено за даними  звітів НКЦПФР за відповідні роки. 

Узагальнено ключові світові та регіональні тенденції у розвитку кредитних 

відносин, що дало змогу виділити такі важливі у контексті розбудови вітчизняного 

ринку, як: реформування та модернізація банківського сектора; збереження довіри 

до кредитних установ; зниження ризиків як для кредиторів, так і для 

позичальників. 

Для оцінки впливу динаміки внутрішнього банківського кредиту на темпи 

економічного зростання для різних за рівнем доходів груп країн побудовано 

моделі панельних даних. Для аналізу обрано чотири групи (i) країн за 
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класифікацією Світового банку за рівнем доходу: країни з високим доходом (high-

income countries), країни з вищим середнім доходом (upper middle-income 

countries), країни з нижчим середнім доходом (lower middle-income countries), 

країни з низьким доходом (low-income countries). 

Специфікація змінних: Yit (GDP growth, annual %) – зміна реального ВВП (% 

річних) в країні i-тої групи в t-період, i=    ̅̅ ̅̅ ̅̅  t=   ̅̅ ̅̅ ̅; DC_BSit (Domestic credit to 

private sector by banks, % of GDP) – внутрішній кредит приватному сектору 

наданий банками (% ВВП) в країні i-тої групи в t-період, i=    ̅̅ ̅̅ ̅̅  t=   ̅̅ ̅̅ ̅;  
μі – фіксовані ефекти для країни i-тої групи i=    ̅̅ ̅̅ ̅̅   Результати тесту Хаусмана 

(Correlated Random Effects – Hausman Test) свідчать, що для даного дослідження 

краще підходить модель з фіксованими ефектами (Fixed Effect Model), оскільки 

Prob.(Chi-Sq. Statistic) = 0.7564. В результаті за допомогою пакету EViews 9.0. 

отримано моделі (2)-(3), параметри яких оцінено, відповідно, різними методами 

(Panel Least Squer та Panel EGLS): 

Yit = -0.016*DC_BSit + 4.703 + μі       (2) 

Prob(F-statistic)= 0.000096 

Yit = -0.021*DC_BSit + 4.901 + μі       (3) 

Prob(F-statistic)= 0.000007. 

Знак «-» у коефіцієнтів при змінній DC_BS свідчить про негативний вплив на 

темпи зростання економіки Y збільшення внутрішнього кредиту приватному 

сектору, наданого банками упродовж 1961–2018 рр. Цей результат можна  

пояснити великою кількістю фінансових криз у світовій економіці, причини яких 

були пов’язані зі значними проблемами національних банківських систем.  

На рис. 4 представлено значення фіксованих ефектів, розрахованих для моделей 

(параметри яких оцінено двома різними методами): негативні значення  ефектів 

для країн з високим рівнем доходу можна пояснити тим фактом, що обсяги 

банківського кредитування з середини 80-х зростали повільно, а з 2009 р. 

зменшились; збільшувались кредити, надані іншими фінансовими установами, 

зокрема, НБФУ та зросли об’єми тіньового банкінгу. Від’ємний знак  фіксованих 

ефектів для групи країн з низьким доходом відповідає слабкості банківських 

систем з високими ризиками кредитування. 

 
Рис. 4. Значення фіксованих ефектів для змінної (У) реального ВВП для груп 

країн з різним рівнем доходів  
Джерело: розрахунки автора з використанням статистичного пакета EViews 9.0. 



18 

Переоцінка моделі (3) окремо на двох часових проміжках 1961–1990 та  

1991–2018 демонструє зміну знаку коефіцієнта при змінній DC_BS із від’ємного 

на додатний та знаків фіксованих ефектів. Це означає, що на  другому періоді 

оцінювання моделі вплив фактора банківського кредиту на темпи економічного 

зростання є позитивним: із зростанням кредиту у розмірі на 1% ВВП по кожній із 

груп країн темп зростання економіки становить у середньому 0,028%. Відмінність 

між групами країн демонструє група з високим рівнем доходу – від’ємний знак 

фіксованих ефектів (-2,675) свідчить, що є інші фінансові фактори, які стримують 

важливість впливу  фактора банківських кредитів на економічну динаміку даної 

групи, це, зокрема, кредити НБФУ, кошти фондового ринку, які стали ключовими 

фінансовими детермінантами розвитку у цей період. 

Проведено емпіричний аналіз впливу рівня податкового навантаження  на 

динаміку темпів потенційного ВВП і на основі отриманих оцінок впливу 

ефективної ставки оподаткування капіталу в Україні та інвестиційної ефективної 

середньої податкової ставки, підтверджено коректність тези щодо важливості 

заходів податкової політики в напрямі створення відповідного клімату для 

підтримки інвестиційного процесу в країні. 

На основі  аналізу динаміки та структури грошового капіталу, спадного 

тренду рівня монетизації економіки показано, що, порівняно з країнами, які 

орієнтовані на прискорення економічного розвитку внаслідок активної 

модернізації своїх економік, монетарна підтримка економічної динаміки в Україні 

є доволі слабкою. Емпірична перевірка впливу змін грошової пропозиції на темпи 

потенційного ВВП за допомогою дистрибутивно-лагової моделі (4) підтвердила 

гіпотезу щодо статистичної значущості цього зв'язку. Модельні оцінки з високим 

рівнем статистичної значущості (в дужках наведено значення Prob. t-Statistic для 

кожного фактора) підтверджують, що грошова політика НБУ мала вплив на 

потенційний ВВП на всьому виділеному часовому проміжку:  

Y_TRENDt = 0.067*M3t + 0.055*M3t-1 + 0.051*M3t-2  + 0.037*M3t-3 + 0.048*M3t-4 – 5.764, 
               (0.0058)         (0.0168)          (0.0284)            (0.0861)        (0.0329)      (0.0000) 

R
2
=0,95, DW=1,07, Prob(F-statistic)= 0,00.         (4) 

де M3t – річна % зміна показника грошового агрегату М3 в t-період,      ̅̅ ̅̅ ̅ ; 
Y_TRENDt – довгостроковий тренд (виділений із динаміки реального ВВП з 

використанням фільтра Ходріка – Прескотта) в t-період,  t=   ̅̅ ̅̅ ̅. 

Отже, потенційний ВВП України на приріст грошової маси в 1% реагує в 

поточному році зростанням у середньому на 0,067%, крім того, позитивний 

імпульс грошової маси відчуватиметься іще упродовж чотирьох періодів. Загалом 

річний ефект від збільшення грошей є більшим і становить у середньому 0,258%, 

оскільки діють накопичені ефекти попередніх періодів. 

Шоки та циклічні коливання світової економіки мають значний вплив на цикл 

та кон'юнктуру в малих сировинних економіках, що емпірично доведено для 

України шляхом побудови VAR-моделі (5) у річному вимірі (t – часовий період, 

 t=   ̅̅ ̅̅ ̅), яка показує взаємозв’язки «розриву ВВП» або циклічних/кон'юнктурних 

компонент розвитку України та світової економіки, змін умов торгівлі товарами та 

послугами для країн колишнього СНД, темпів змін грошової пропозиції грошей в 

Україні: 
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Y_Ct = 0.078*Y_Ct-1 - 0.310*Y_Ct-2 + 0.151*M3t-1 - 0.085*M3t-2 - 1.009 + 

+ 2.937*WORLD_Ct - 0.084*TT_TSt; 

M3t = 0.536*Y_Ct-1 + 0.0145*Y_Ct-2 + 0.172*M3t-1 + 0.543*M3t-2 + 5.660 + 

+ 5.368*WORLD_Ct + 0.449*TT_TSt. ,       (5) 

де Y_Ct  – циклічна/кон'юнктурна компонента розвитку України;  

WORLD_Ct  – циклічна/кон'юнктурна компонента розвитку світової економіки;  

TT_TSt  – торгівлі товарами та послугами для країн колишнього СНД; 

M3t  – темпи змін грошової пропозиції грошей в Україні. 

Аналіз декомпозиції дисперсій та імпульсних функцій відгуку змінних 

підтверджує, що монетарна політика має значення (не тільки для підтримки 

довгострокового тренду / потенційного ВВП через вплив на фундаментальні 

фактори), а й для коригування розриву ВВП. 

Для України з точки зору визначення ефективних напрямів національної 

економічної політики для нейтралізації негативних зовнішніх шоків, проблема 

оцінки трансграничних ефектів монетарної політики ФРС та ЄЦБ і залежності  

вітчизняної економічної динаміки від світової кон’юнктури на сировинних ринках 

є дуже актуальною. Для перевірки гіпотез, що монетарна політика ключових країн 

світу впливає на економічну динаміку України, на динаміку валютного курсу 

національної одиниці, на цінову стабільність в Україні побудовано VAR-модель з 

оцінкою п’яти лагів, до змінних якої включено: Y – реальний ВВП, EXCH 
 – 

офіційний курс гривні до долара США (грн/дол.США), СРІ – інфляція споживчих 

цін, РРІ – інфляція (ціни виробників промислової продукції), COMPOZIT – 

«композит» світових цін на сировину, що експортує Україна (хоча й уособлює 

фактор зовнішньої кон’юнктури, однак фактично відображає також і непрямий 

вплив валютної політики різних країн світу, що торгують сировиною),  D_E – курс 

долара США до євро. 

Кумулятивні значення декомпозиції дисперсій для змінної Y вказують на те, 

що від 75 до 40% варіації реального ВВП пояснюється минулими значеннями ВВП 

(і в тому числі фундаментальними факторами), а на виділені п’ять факторів 

припадає від 25 до 60% (упродовж 12 кварталів). Найбільший вплив на Y 

упродовж першого року здійснюють змінні COMPOZIT та D_E, внесок яких 

становить 30,76 та 13,78%, відповідно, що підкреслює важливість для позитивної 

економічної динаміки в Україні факторів ефективної структури економіки та 

дієвої національної валютної політики. 

Модельна  оцінка (у середньому на проміжку 2003–2018 рр.) впливу на 

економічну динаміку в Україні показника курсу долара США до євро (D_E), що є 

проксі-змінною, що характеризує роль фактора впливу монетарної політики 

ключових країн світу на національну економіку, є досить суттєвою для України – 

після зростання внеску у зміни реального ВВП за три квартали до 13,8%, її роль 

упродовж трьох років, хоча й спочатку зменшується до 8,1 %, але потім знову 

починає зростати. Окрім прямого впливу на економічну динаміку в Україні, 

політика центральних банків ключових країн світу впливає також і на 

функціонування монетарного механізму національної економіки, зокрема, через 

канал формування динаміки валютного курсу гривні – на проміжку 2003–2018 рр. 

вона була досить суттєвою: після зростання внеску фактора (D_E) у зміни 
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номінального ефективного курсу гривні (EXCH) у  другому кварталі до 7,5%, її 

роль після  зниження упродовж двох років почала знову збільшуватись. 

Вплив змін курсу долара США до євро на ціни експортних товарів з України 

(COMPOZIT) є очікувано статистично значимим –  досягає 9,47% під час п’ятого 

кварталу і стабілізується у подальшому на рівні 8,6%. Оцінка внутрішньої 

складової  ефекту переносу – впливу змін валютного курсу гривні до долару США 

на ціни в Україні – є значно вищою: згідно з значеннями декомпозиції дисперсій 

роль змін валютного курсу гривні у змінах цін промислового виробництва 

упродовж ІІ–V кварталів зберігається в середньому на рівні  47%, у змінах цін 

споживчого ринку за цей же період зростає із 44% до 65% (це підтверджує 

кількісно і графічно аналіз імпульсних функцій). Оскільки водночас обмінний 

курс гривні до долара США (EXCH) реагує на шоки змінних курсу долару до євро 

(D_E) у середньому за цей період на 7,5–5%, то можна стверджувати, що зовнішні 

шоки у змінах валютної політики  США та ЄС проявляються в Україні тиском на 

валютний курс гривні та споживчі ціни та ціни виробників, що вносить корективи 

в «ефект переносу» на коротко- та і середньостроковому проміжках часу. 

У четвертому розділі – «Фінансові дисбаланси як бар’єри для 

капіталізації та ризики стабільності й зростання» – систематизовано 

концептуальні положення та виділено основні  напрями дослідження рівноважних 

станів в економіці; виокремлено ключові дисбаланси у фінансовій сфері 

національної економіки, виявлено взаємозв’язки між ними та отримано їх 

динамічні оцінки; виділено основні підходи до моніторингу макроекономічних 

дисбалансів за процедурою MIP; отримано кількісні оцінки дисбалансів у 

фінансовій сфері України за європейською методологією; визначено роль 

тіньового капіталу у розвитку економіки шляхом оцінювання його обсягів у 

зовнішньоекономічній діяльності та на ринку праці, отримано кількісні оцінки  

впливу «тіні» на економічну динаміку в Україні; отримано емпіричні оцінки сили 

взаємозв’язків між  корупцією та тіньовою економікою України. 

Систематизація наявних у науковій літературі підходів до розгляду 

економічної рівноваги, де сформовано сім основних напрямів дослідження 

рівноважних станів у економіці – часткова та загальна ринкова рівновага; загальна 

економічна рівновага; рівновага макроекономічних балансів (бюджету та 

платіжного балансу); рівновага окремих суб’єктів економічних відносин: 

споживача та виробника (у тому числі внутрішньо-фірмова); рівновага як 

властивість економіко-математичних моделей; плюралістичний підхід до 

економічної рівноваги – дало підстави вказати на необхідність розгляду і 

визначення рівноваги: а) у контексті структури, пропорційності та узгодженості 

характеристик економічної системи у цілому та окремих її елементів; б) розгляду 

сил, що на неї впливають (порушення яких формує значну кількість дисбалансів; 

в) рівноваги глобальної світової економічної системи. Такий підхід дає можливість 

більш широко розглянути зовнішні та внутрішні чинники, що призводять до появи 

дисбалансів, комплексно вирішувати проблему виявлення загроз та розроблення 

заходів реагування, спрямованих на відновлення  рівноваги й упередження 

кризових явищ.  

Окрім ризиків, які привнесені розгортанням пандемії, серед невирішених 

проблем та чинників, що знаходяться у економічній площині, перш за все, слід 
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назвати ті, що є результатом дії ряду дисбалансів, тенденції до нагромадження 

яких не було перервано в минулих роках. Їх ідентифікація є важливою з точки 

зору оцінки загроз і бар’єрів економічного зростання в поточному періоді, 

коригування планів на середньо- та довгострокову перспективу. Серед таких у 

фінансовій сфері, що мають суттєвий вплив на визначення макроперспектив 

розвитку економіки України, виділено і наведено динамічні оцінки дисбалансів: 

між інвестиціями та заощадженнями на національному рівні, між внутрішніми 

та зовнішніми ресурсами розвитку, значного обсягу готівкової іноземної валюти, 

що перебуває поза банківською системою; валового зовнішнього боргу, 

дефіциту бюджету, від’ємного сальдо поточного рахунку ПБ.  

Необхідність розробки української системи визначення макроекономічних 

дисбалансів зумовила потребу в систематизації і виокремленні основних підходів 

покладених в основу європейської методології і практики визначення дисбалансів 

– MIP. Розраховані значення індикаторів, які перевищили відповідні порогові 

значення (розраховані за формулами європейської методики) підтвердили 

наявність дисбалансів у фінансовій сфері України у 2008–2018 рр. Так, упродовж 

одинадцяти років індикатори, що відображали стан: чистої інвестиційної позиції, 

що  тричі виходив за граничні межі (-35% від ВВП), борг сектора загального 

державного управління – п’ять разів (60% від ВВП), сукупні зобов’язання сектора 

фінансових корпорацій – один раз (16,5% зростання за рік), що за європейською 

практикою процедури МІР означало наявність ситуації, яка характеризує 

існування зовнішнього та внутрішніх дисбалансів в Україні.  

Формування макроекономічних дисбалансів в Україні негативно впливає на 

процес капіталізації економіки. Як показали результати кореляційного аналізу між 

наявними дисбалансами та процесом капіталізації (представленої динамікою 

показника змін  ринкової капіталізації) існує негативний зв’язок. Це вказує на те, 

що макроекономічний дисбаланс є стримуючим фактором, свого роду  бар’єром 

процесу капіталізації, що негативно впливає на економічну динаміку в країні. 

З метою оцінки ймовірності настання кризи внаслідок формування 

дисбалансів у різних сферах, зокрема для оцінки впливу дисбалансів на 

стабільність економіки, побудовано моделі бінарного вибору. Зокрема, у пробіт-

моделі для побудови незалежних регресорів бінарних змінних, які відображають 

загрози нестабільності, використано динаміку розглянутих індикаторів  

дисбалансів MIP Scoreboard, а залежною є бінарна змінна кризи (1– представляє 

настання події, тобто кризи у рік в якому зміна реального ВВП має від’ємний знак, 

та 0 – відсутність кризи, коли зміна реального ВВП має позитивний знак). Якість 

розрахунків згідно з результатами тесту Expectation-Prediction Evaluation for 

Binary Specification є хорошою, оскільки відсоток правильних передбачень по 

моделі % Correct=70 є досить високим. 

У контексті макроперспектив розвитку економіки України важливою є оцінка 

ролі тіньових капіталів, ефекти впливу яких на економічну динаміку є суттєвими і 

неоднозначними. Проведений аналіз динаміки розвитку тіньової економіки 

України за даними Ф. Шнайдера та Л. Медіни, показав, що тіньовий сектор 

скоротився упродовж 1991–2017 рр. із 48,7 до 42,3% ВВП. Порівнюючи середні 

значення груп країн на проміжку 2010–2017 рр., варто зазначити, що відносно 

більша частина вітчизняної економіки перебувала у тіні (39,9%) порівняно з 
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економіками, що розвиваються (27,9%), з країнами з низьким рівнем доходу 

(36,3%), з економічно розвиненими країнами (14,2%). 

На рис.5 представлено динаміку змін реального ВВП України із врахуванням 

змін як легальної так і тіньової економіки (для розрахунків використано  дефлятор 

ВВП та інтегральний індекс рівня тіньової економіки МЕ). Порівняльний аналіз 

офіційних даних з фактичними підтверджує, що фактичний ВВП був більшим, а 

отже, якби тіньовий сектор був легалізований, то Україна демонструвала би більш 

високі темпи зростання майже на всьому виділеному часовому проміжку.  

 

Рис. 5. Динаміка змін обсягів реального ВВП та  

ВВП із урахуванням тіньової економіки, % до попереднього періоду 
Джерело: розраховано автором на основі даних Держстату та Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та Міністерства сільського господарства України. 

На окремих часових періодах, зокрема, упродовж 2010–2012 та 2015–2018 рр. 

зміни розрахованого ВВП із урахуванням тіньової економіки у реальному вимірі є 

меншими від офіційних даних.  Це свідчить про виведення  частки створеного 

ВВП за межі країни. Таку гіпотезу підтверджують оцінки нелегальних фінансових 

потоків з України, що за даними Global Financial Integrity (GFI) становили у 2010–

2012 рр., відповідно, 13,8 і 17,9 та 21 млрд дол. США, а також активізація  

тіньових схем у зовнішній торгівлі – зростання обсягів «сірого імпорту» та 

прихованого тіньового експорту товарів.  

Оцінки тіньового експорту та імпорту з 28 країнами ЄС, що розраховані на 

основі різниці між офіційними даними Державної служби статистики України та 

Євростату показали значні потоки контрабандного експорту та імпорту товарів. 

Динаміка частки «тіні» у відносному вимірі хоча й зменшилась з 18 до 6% у 

структурі експорту та з 29 до 10% у структурі імпорту, однак фактично є досить 

значною, що спотворює картину торгівлі з країнами ЄС та зменшує  створений 

ВВП України.  

Аналіз тіньової діяльності на ринку робочої сили має свої особливості, 

оскільки потребує специфічних методів оцінки. Результати опитування 

«Незадекларована праця в Україні (Ukrainian Undeclared Work Survey, або 

UUDWS)», яке було проведено у кінці 2017 р. як прямий метод дослідження ринку 

праці та виявлення незадекларованої зайнятості, продемонстрували, що близько 

7% респондентів визнають, що протягом останніх 12 місяців працювали без 

декларування, водночас близько 46% респондентів знають когось, хто працює без 
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декларування, а кожен третій респондент вважає, що не менш ніж 50% населення 

України працює незадекларовано.  

З метою оцінки взаємозв’язків тіньової економіки, неформальної зайнятості 

та економічної динаміки в Україні побудовано VAR-модель: 

Yt = – 0.820*Yt-1 – 0.597*Yt-2 + 0.254*INFORMALt-1 – 1.631*INFORMALt-2 –  

 –2.419*SHADOWt-1 +0.863*SHADOWt-2 + 86.567,    

INFORMALt = 0.047*Yt-1 + 0.012*Yt-2 + 0.991*INFORMALt-1 – 0.151*INFORMALt-2 + 

+0.171*SHADOWt-1 – 0.134*SHADOWt-2 + 2.448,  

SHADOWt = 0.118*Yt-1 + 0.129*Yt-2  –  0.389*INFORMALt-1 + 0.792*INFORMALt-2 + 

+1.183*SHADOWt-1 – 0.492*SHADOWt-2 + 1.344,                      (6) 

де Yt – зміна реального ВВП України (% за рік),  

SHADOWt – рівень тіньової економіки (% як частка офіційного ВВП),  

INFORMALt – рівень неформальної зайнятості (% як частка неформально зайнятих 

працівників до загальної кількості зайнятих) в t-період, t=   ̅̅ ̅̅ ̅. 

Кумулятивні значення декомпозиції дисперсій для змінної Y свідчать про те, 

що від 35–38% варіації ВВП пояснюється минулими значеннями ВВП (у тому 

числі фундаментальними факторами), а на виділені два фактори припадає до 65%. 

Найбільший вплив на Y здійснювала змінна SHADOW, внесок якої становить до 

60%, що підкреслює важливість для позитивної економічної динаміки в Україні 

необхідність зменшення тіньової діяльності. Роль неформальної зайнятості теж є 

суттєвою, частка її впливу зростає до 7%, що вимагає застосування інструментів 

коригуючої економічної політики. Серед факторів, що сприяли скороченню 

неформального сектора – збільшення зовнішньої трудової міграції. Зростання 

відтоку робочої сили з України зменшило неформальну зайнятість та офіційний 

рівень безробіття. 

У п’ятому розділі – «Роль глобального капіталу в економічному 

розвитку» – обґрунтовано необхідність розширення переліку сучасних домінант 

мобільності капіталу; виділено сучасні тенденції глобального руху прямих 

інвестицій та їх вплив на економіку України; отримано оцінки ролі іноземного 

капіталу в економічному розвитку України, зокрема, шляхом моделювання впливу 

іноземних інвестицій на економічну динаміку та обсяги зовнішньо-торговельних 

потоків; доведено необхідність врахування суб’єктивних чинників впливу на 

процеси капіталізації; запропоновано використання «диференціалу довіри» для 

оцінювання змін рівня довіри; отримано кількісну динамічну характеристику 

офшоризації капіталу банківської системи України. 

Детальний розгляд еволюції поглядів на сутність та причини мобільності 

капіталу дає підстави зазначити, що сьогодні варто говорити про розширення 

детермінант цього процесу. Якщо в ранніх економічних теоріях і прикладних 

дослідженнях переважно фігурувала єдина домінанта – мотивація, то сьогодні до 

неї варто додати – довіру, середовище (умови), політику (регулювання), які 

взаємопов’язані між собою та впливають на стабільність. Серед причин, що 

спонукає до розгляду розширення детермінант мобільності є не тільки 

всеохоплюючий вплив глобалізації на різні сфери життя в світі, але й все більше 

зростання акцентів на важливості національних інтересів на фоні  посилення 

глобальних та регіональних ризиків. Забезпечення стабільності та прогнозованості 
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є необхідною умовою, яка визначає кількісні та якісні ефекти руху капіталу. 

Збільшення волатильності потоків капіталу  є відображенням змін умов за яких 

вони відбуваються, оскільки економічні, політичні, екологічні та інші фактори 

формують привабливість середовища, де інвестор реалізує свої інтереси. Не менш 

важливе значення  має довіра між донором та реципієнтом, оскільки обидві 

сторони мають бути впевнені у виконанні зобов’язань та реалізації цілей, що були 

ними поставлені. У випадку прямого іноземного інвестування цілі учасників є 

дуже різними, а за наявності національної та міжнародної політики, результати 

сьогодні дедалі частіше залежать і від ефективності інструментарію регулювання. 

Серед політичних, економічних, структурних чинників, що пояснюють нові 

тенденції в глобальних потоках прямих інвестицій, і які,  у тому числі, вплинули 

на скорочення обсягів ПІІ в Україну, виділено посилення  протекціоністських 

тенденцій у розвинених країнах; дію четвертої промислової революції, оскільки 

«цифровізація» внесла суттєві зміни у структуру міжнародного бізнесу, торгівлі, 

зв’язків; зниження норми прибутку на капітал. Для України відображенням 

посткризового зростання волатильності міжнародних потоків капіталу стало більш 

ніж триразове скорочення притоку ПІІ, що негативно вплинуло на процес валового 

нагромадження основного капіталу і відповідно на темпи економічного зростання. 

Результати моделювання впливу ПІІ на динаміку експорту та імпорту товарів 

і послуг країни засвідчили позитивну роль ПІІ для зовнішньо-торговельних 

потоків України. Дистрибутивно-лагова модель підтвердила   тривалий ефект дії 

притоку ПІІ на економічну динаміку в країні. Зокрема, на проміжку 2000–2018 рр., 

окрім позитивного впливу вже у поточному періоді, статистично значимими для 

формування ВВП є ефекти ще двох попередніх лагів іноземних інвестицій.  

Серед множини факторів, що визначають процеси капіталізації  важлива роль  

належить поведінковим чинникам, в основі яких лежить довіра. Рівень довіри 

змінюється під дією різних як об’єктивних, так і суб’єктивних чинників. Величину 

цієї зміни можна представити через «диференціал довіри». Це поняття може бути 

використано для характеристики зміни рівня довіри суб’єкта як до різних окремих 

об’єктів – людини, інституції, держави, процесу й т. ін., так і зміни довіри суб’єкта 

до ряду об’єктів. Диференціал довіри має статичний та динамічний вимір. 

Статичний формат диференціалу довіри використовується, коли йдеться про 

поточний момент часу або невеликий часовий проміжок, за який не відбувається 

кардинальних змін об’єкта, суб’єкта, зовнішнього середовища. Особливістю 

динамічних оцінок «диференціалу довіри» є те, що  вони поєднують, як правило, 

декілька характеристик – окрім якісної (описової) та кількісної (статистичної), 

також і оцінку дією, тобто зміна рівня довіри реалізується у діях суб’єкта. Такі дії 

можуть бути прямими відкритими, наприклад: зменшення рівня довіри клієнтів до 

вітчизняних банківських установ під час банківської кризи призводить до паніки 

та відтоку депозитів, збільшення обсягів купівлі готівкової іноземної валюти і т. 

ін. Або непрямими, прихованими, як-от втеча українських капіталів у більш 

привабливі «тихі гавані» в інших країнах світу. Реакція на зміну рівня довіри може 

бути миттєвою або відтермінованою у часі. 

Цікавим прикладом застосування «диференціалу довіри» для аналізу зміни 

рівня довіри може бути оцінка впливу на розвиток української банківської системи 

динаміки офшорних потоків капіталу. У цьому випадку результат є відображенням 
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дії двох потоків – відтоку національних капіталів в офшори (прояв недовіри) та 

притоку інвестицій із офшорів (прояв довіри). 

Слід зазначити, що офшоризація капіталу банківської системи є лише 

опосередкованим відображенням масштабів офшоризації всієї економіки, оцінка 

якої за відсутності даних (що є фінансовою таємницею) є дуже складною. 

Збільшення зв’язків українського бізнесу та приватних осіб із офшорними 

компаніями є наслідком зростаючого тіньового сектора економіки, виведення 

капіталів з країни як офіційно, так й у вигляді незаконних фінансових потоків. 

Одна із ключових причин відтоку капіталів в офшори – низький рівень довіри до 

влади та судочинства – призводить до виведення фінансового багатства з 

України. Яку частину капіталів власники повертають назад в Україну, визначити 

складно і це залежить від того, які проблеми вони вирішували у офшорах та чи 

існує у них на момент прийняття рішення достатній рівень довіри до держави, 

влади, політики, яка реалізується в країні. Оскільки на фоні зростаючої динаміки 

відтоку національних капіталів існує також і тенденція до їх повернення у 

вигляді іноземних інвестицій (хоча де-факто вони переважно мають українське 

походження), то можна сказати, що є позитивні зміни рівня довіри. У цьому 

контексті офшоризація капіталів банківської системи – це повернення 

вітчизняних капіталів в Україну під прапором офшору. 

Аналіз офшорної активності банківських установ дає можливість оцінити 

рівень офшоризації капіталу банківської системи (БС) – частку офшорного 

капіталу банків у сукупному статутному капіталі БС. У розгляд включено 

банківські установи України, що подають фінансову звітність, в уставному 

капіталі яких хоча б на один квартал «засвітився» (як офіційно, так і через 

«посередників») у різний час з 2007 по ІV квартал 2020 р. офшорний капітал. 

Розрахунки проведено у трьох варіантах, залежно від кількості країн/юрисдикцій, 

які вважаються офшорами. Результати першого варіанта розрахунків (згідно з 

українським офіційним переліком офшорів) вказують на  максимальне значення 

5,046% рівня офшоризації капіталу, що досягалось у кінці ІV кварталу 2013 р. 

Розрахований за чинним офіційним переліком країн-офшорів рівень офшоризації є 

заниженим, оскільки він є значно меншим за список країн, яким користуються 

експерти, наприклад МВФ та ОЕСР. Якщо у вибірку додати банки з капіталом, 

зареєстрованим у відомих у світі офшорних фінансових центрах зі списку МВФ і 

ОЕСР, то географічна картина  та рівень офшоризації капіталу БС України значно 

зросте, у окремі періоди значення показника перевищувало 22%. За переліком 

держав (територій), які контролюються в рамках  трансфертного ціноутворення 

(ТЦУ): найбільший рівень офшоризації – 16,9% (ІV квартал 2013 р.), найнижчий – 

4,5% на кінець 2020 р. 

З правової точки зору ці потоки в Україну є легальними, і те, що вони 

прийшли у наш банківський сектор, є позитивним фактором для його розвитку. 

Серед ризиків високого рівня офшоризації економіки та банківської системи 

виділено значну волатильність та високу ймовірність виведення капіталів з 

українського ринку при зростанні кризових негараздів. 

У шостому розділі – «Стратегія і перспективи України у глобальному 

світі, що змінюється» – виділено ключові тренди та чинники, які безпосередньо 

впливають на перспективи розвитку глобальної економіки; виокремлено 
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довгострокові тренди та циклічні коливання країн ЄС, колишнього СНД та 

України; розглянуто ризики, що можуть змінити глобальні тенденції та вітчизняні 

макроперспективи; показано роль  фінансових інновацій в економічному розвитку; 

обґрунтовано використання форсайту як інструменту стратегічного планування та 

прогнозування розвитку України. 

Серед трендів, які безпосередньо мають вплив на перспективи розвитку 

глобальної економіки та України підкреслено ключовий, що став відображенням 

важливого структурного зрушення в динаміці світової економіки – незважаючи на 

збереження тісних взаємозв’язків і залежності розвитку країн, що розвиваються, 

від розвинених країн: темпи змін обсягів виробництва країн, що розвиваються, 

є більш високими, а розвинених – низькими, повільними. І, як наслідок, 

драйверами світової економіки стали країни, що розвиваються. В динаміці 

українського тренду більш чітко прослідковуються періоди зростання та 

зниження, які відтворюють тенденції розвитку країн колишнього СНД. Циклічні 

спади України є більш глибокими, ніж у колишніх країн СНД та ЄС, що свідчить 

про серйозність і давність накопичених проблем вітчизняної економіки. 

Доведено, що оскільки Україна є малою, експортно орієнтованою, сировинною 

економікою, то для повноти картини довгострокової траєкторії розвитку слід також 

брати до уваги взаємозв’язок змін фундаментальних чинників, кон’юнктурних/ 

циклічних факторів та макроекономічної політики, яка коригує дію перших двох. 

Для України посилення глобальних загроз означає збільшення зовнішніх 

ризиків, що вимагає їх моніторингу та оцінки, зокрема, високу ймовірність у  

2021 р. зберігатимуть ризики: реалізації нової світової кризи (внаслідок 

руйнування усталених виробничих зв’язків, банкрутства ряду промислових 

виробників в країнах ЄС/ світі); зростання дефіциту зовнішнього фінансування та 

звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталів; посилення 

гібридних загроз національній безпеці України; виникнення нових хвиль пандемії 

COVID-19.  

Серед факторів, які можуть стати драйвером зростання світової та 

української економік у середньо- та довгостроковій перспективі, виділено 

фінансові інновації, які потребують видозміни фінансової системи. 

Відбуватиметься це у світі: через розвиток нових фінансових інструментів; за 

рахунок створення нової корпоративної структури; за допомогою формування 

нових фінансових інститутів; за рахунок розвитку нової методології фінансової 

звітності. Від України це вимагатиме активних кроків щодо виконання програми 

фінансової інклюзії і розвитку фінтех, реалізації стратегії розвитку фінансового 

ринку.  

Нові виклики, з якими сьогодні стикається увесь світ, актуалізують широкий 

перелік питань, пов’язаних з можливостями підтримки і розвитку конкурентних 

переваг різних суб’єктів господарювання. Для вітчизняної економіки з великим 

клубком старих проблем і нових завдань, стабільно низьким рівнем 

конкурентоспроможності фінансового сектора, використання форсайт-методу дає 

можливість обрати пріоритетні напрями розвитку територій, сформувати потенціал 

довгострокового розвитку, сформувати збалансовану систему прогнозування та 

планування, активувати участь населення та експертів з бізнес- та наукових 

осередків до розроблення стратегічних документів розвитку. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення  наукових 

проблем щодо розроблення теоретико-методологічних основ капіталізації, оцінки 

впливу фінансових чинників на економічну динаміку та розвиток країни, 

обґрунтування і розроблення концептуальних засад та практичних рекомендацій 

системного моделювання економічного розвитку в умовах трансформаційних 

перетворень.  

Проведене наукове дослідження дало змогу сформулювати такі висновки: 

1. У сучасних умовах глобальних трансформаційних перетворень оцінка 

макроперспектив розвитку національної економіки залежить не тільки від дії 

фундаментальних факторів капіталу і праці, науково-технічного прогресу, але 

значною мірою є результатом впливу фінансових чинників. Трактування сутності 

капіталізації у триєдиному вимірі – як процесу, стану і відносин на основі 

комплексного аналізу теоретичних та емпіричних підходів до дослідження 

сутності та трансформації капіталу, його ролі в забезпеченні економічного 

зростання дає підстави стверджувати, що на сучасному етапі розвитку, 

нагромадження і трансформації різних форм сукупного капіталу в результаті 

інновацій, інвестицій, використання матеріальних та нематеріальних, фінансових 

та інформаційних активів (із зовнішніх та внутрішніх джерел)  генерує імпульс, 

що впливає на сферу суспільного виробництва. Капіталізація виступає не тільки 

джерелом зростання, а й основою забезпечення стійкого економічного розвитку. 

2. В умовах багатополярного глобального світу розгляд  капіталізації як 

багаторівневого процесу, що проявляється в різних формах, вимагає формування 

цілісної картини з позиції забезпечення національних інтересів. Застосування 

такого підходу дає можливість розкрити сутність та провести оцінювання 

«капіталізації країни» як системи. «Капіталізація країни» відображає множину 

структурованих елементів капіталізації суб’єктів різних рівнів та побудована  із 

урахуванням ієрархії окремих складових; враховує  взаємозалежність системи та 

середовища, бо вона формує та проявляє свої властивості у процесі взаємодії з 

середовищем; включає вертикальні та горизонтальні зв’язки; має властивості як 

окремих її елементів так і  синергетичні, спільні. 

3. Розгляд капіталізації на різних рівнях: мікро- (окремого індивіда, 

домогосподарства, підприємства, організації), мезо- (галузі, території, холдингу, 

ТНК у межах однієї держави), макро- (країни, національної економіки), мега- 

(міждержавних ТНК, групи/союзу країн) та глобального (світового), забезпечує 

системі більшу ефективність інструментарію регулювання, наприклад, у частині  

узгодження можливого протиріччя цілей капіталізації  різних суб’єктів, 

забезпечення стабільності та зниження ризиків розвитку. 

4. У контексті  визначення макроперспектив розвитку країни та ролі 

сукупного капіталу як синергетичного фактора економічного зростання, доведено 

необхідність розширення переліку функцій процесу капіталізації, де, окрім 

загальноприйнятих в економічному дискурсі розподільчої, відтворювальної, 

стратегічної, інноваційної функцій, виокремлено також і функцію нарощування 

потенціалу розвитку суб’єктів капіталізації на різних її рівнях, оскільки внаслідок 

постійної трансформації та синергетичного характеру форм сукупного капіталу 
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реалізація цієї функції дає імпульс  економічному зростанню та забезпечує стійкий 

розвиток. 

5. Новий підхід до формування фінансового потенціалу країни та отримані 

кількісні оцінки, що відображають його зростання у номінальному вимірі та 

нестабільність відносних змін, враховують його наповнення і структуру залежно 

від часового горизонту аналізу та поставлених цілей. Авторський  підхід на основі 

обґрунтованого виокремлення класифікаційних ознак для розгляду структури 

фінансового потенціалу (за джерелами і суб’єктами формування, характером 

використання, можливістю доступу, цільовим призначенням) із урахуванням 

аналізу складових для уникнення подвійного обліку, дозволяє на практиці 

врахувати різні аспекти його функціонування (наявний, неактивний); визначити 

внутрішні та зовнішні чинники впливу; отримати динамічні кількісні оцінки, що в 

цілому є основою для розроблення рекомендацій щодо його ефективного 

використання. 

6. Формування цілісного бачення розвитку економіки із урахуванням як 

сильних сторін, так і наявних проблем та можливих ризиків у сучасних умовах 

ґрунтується на поєднанні теорії і моделей ендогенного зростання, концепції 

стійкого розвитку, використанні сучасних економетричних та балансових методів 

для перевірки коректності теоретичних концепцій, оцінювання ролі окремих 

факторів зростання, взаємозв’язків між ними, визначення напряму розвитку країн 

у контексті їх конвергенції чи дивергенції у глобальному світі, а також форсайт-

методу, метою якого є ідентифікація рамкових умов, за яких економічна система 

може адаптуватись до різних сценаріїв розвитку.  

7. Ефективність реалізації потенціалу економічного розвитку залежить не 

тільки від факторів, що його активують та стримують у поточний період, але й 

значною мірою від нагромаджених дисбалансів, які, у свою чергу, можуть 

тривалий час формуватися під впливом внутрішніх і зовнішніх  чинників або 

водночас проявитись унаслідок дії шокових негараздів. Недооцінка ролі, а іноді й 

повне ігнорування дисбалансів на практиці розмиває перспективи розвитку країни, 

уповільнює темпи зростання, або й зовсім може його стримати, посиливши 

розгортання кризових процесів. Аналіз рівноважних станів в економіці дав 

можливість виокремити різні види фінансових  дисбалансів та причини їх 

формування, отримати кількісні оцінки та показати взаємозв’язки на різних рівнях 

аналізу, а також підкреслити ключову роль фінансової рівноваги у процесі 

нівелювання дисбалансів для підтримки загальної економічної рівноваги; 

обґрунтувати необхідність ліквідації дисбалансів як бар’єрів, що перешкоджають 

успішній капіталізації різних суб’єктів від мікро- до глобального рівнів. 

8. Необхідність урахування внутрішніх ризиків на фоні зростаючих 

глобальних викликів та загроз засвідчує практичну важливість створення системи 

індикаторів попередження кризи та моніторингу макроекономічних дисбалансів. 

Аналіз динаміки макроекономічних індикаторів, побудованих за методологією 

Macroeconomic Imbalance Procedure, засвідчив наявність внутрішніх та зовнішніх 

дисбалансів у економічному розвитку України, виявив значну негативну роль 

фінансових дисбалансів. Зважаючи на те, що дисбаланси взаємопов’язані між 

собою і зростання одного з них може призвести до активізації  потенціалу 

системної нестабільності, з метою попередження кризи і виявлення потенційних 
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ризиків на ранній стадії, обґрунтовано необхідність проведення моніторингу і 

застосування  відповідних коригуючих заходів, щоб запобігти появі негативних  

макроекономічних дисбалансів у майбутньому. 

9. Кількісні динамічні оцінки офшоризації капіталу банківської системи 

України у 2013–2020 рр. як однієї зі складових характеристик «офшоризації 

економіки», відображають, за різними сценаріями, широку географічну картину 

офшорних зв’язків з 20 країнами у 80 банків, які працювали у цей період в Україні. 

Серед ризиків  високого рівня офшоризації економіки та банківської системи 

виділено значну волатильність та високу ймовірність виведення капіталів з 

українського ринку при зростанні кризових негараздів. 

10. Процес декапіталізації економіки є результатом погіршення економічної  

ситуації у країні, що призводить до зменшення фінансового потенціалу розвитку. 

Масштаб втрат національного капіталу, визначений  на основі незаконних 

фінансових потоків і обсягу національного багатства в офшорних юрисдикціях за 

оцінками міжнародних експертів, а також розрахунки обсягів втечі та виведення 

капіталів за даними офіційної національної статистики, перевищує обсяги притоку 

іноземного капіталу в Україну. Скорочення непродуктивного відтоку капіталу, 

повернення  національних капіталів може послабити боргову залежність країни і 

формуватиме внутрішні фінансові ресурси розвитку.  

11. Тіньовий сектор економіки України тісно пов’язаний з кон’юнктурою та 

наявністю кризових явищ в економіці. Розрахунки прихованого експорту та 

«сірого імпорту», проведені на основі порівняння дзеркальної статистики 

Держкомстату, Євростату, НБУ, засвідчили, що динаміка частки «тіні» у 

відносному вимірі хоча й зменшилась з 18 до 6% у структурі експорту та з 29 до 

10% у структурі імпорту, однак є досить значною, що спотворює картину торгівлі 

з країнами ЄС та сприяє декапіталізації у формі відтоку національних капіталів.  

12. Використання «диференціалу довіри» для характеристики зміни рівня 

довіри суб’єкта як до різних окремих об’єктів – людини, інституції, держави, 

процесу тощо, так і до зміни довіри в межах взаємопов’язаних відносин суб’єкта 

та низки об’єктів, дає можливість розрахувати альтернативні оцінки довіри до 

політики НБУ, офшоризації капіталу банківської системи, обґрунтувати 

необхідність включення «довіри» до переліку сучасних домінант  мобільності 

капіталів. 

13. За відсутності достатніх внутрішніх фінансових ресурсів для проведення 

структурних реформ та вирішення нагальних потреб вітчизняної економіки 

іноземний капітал, що надходив у різних формах в Україну, відкривав можливості 

для збільшення її потенціалу розвитку. Розроблені економетричні моделі оцінки 

впливу прямих іноземних інвестицій на економічну динаміку й експортно-

імпортні потоки підтвердили статистичну значимість позитивних ефектів ПІІ. 

Разом із тим роль іноземного інвестора в підтримці інноваційної діяльності 

залишається низькою, кореляційний аналіз взаємозв’язку між показниками 

капітальних інвестицій за рахунок іноземних коштів та за внутрішніми джерелами 

(бюджетні та власні кошти підприємств) свідчить про наявність ефектів 

виштовхування, що стримувало процес внутрішнього інвестування у 2010–2019 

рр.; процес капіталізації  банківських установ з іноземним капіталом відображає 
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інтереси материнських структур та підтримку присутності іноземного бізнесу в 

країні. 

14.  Модельні оцінки виділених довгострокових трендів та циклічних 

коливань у розвитку світової, європейської та вітчизняної економік, а також 

розроблені економетричні моделі, на основі яких отримано кількісні оцінки 

впливу монетарної політики провідних країн світу G7 та ЄС на економічну 

динаміку, ціни, валютний курс гривні, ключові відсоткові ставки в Україні, 

емпірично підтвердили суттєву залежність розвитку української економіки від 

зовнішніх чинників впливу, що мають як позитивні, так і негативні ефекти в 

контексті фінансової стабільності та макроперспектив розвитку.   

15. Для України, яка є малою сировинною економікою та залежить від 

глобальних трансформаційних перетворень та кон’юнктури світових цін, що 

визначають попит і напрям руху потоків капіталів, обґрунтовано необхідність 

урахування глобальних ризиків та трендів розвитку світової економіки та фінансів 

для оцінювання перспектив довгострокового розвитку. У коротко- та 

середньостроковому періодах, зокрема, на етапі відновлення та модернізації 

вітчизняної економіки, темпи зростання і стратегія розвитку значною мірою 

залежать від структурних реформ та ефективності національної макроекономічної 

політики, що має ґрунтуватись на врахуванні взаємозв’язку змін фундаментальних 

чинників (які визначають потенційний ВВП) та кон’юнктурних/циклічних 

чинників (які формують «розриви» в випуску). 

16.  Роль фінансових детермінант в економічному розвитку  України є значно 

меншою, ніж у розвинених держав та країн, що вийшли на траєкторію стійкого 

зростання. На фоні глобальної фінансіалізації сучасний тренд розвитку 

вітчизняного фондового ринку є спадним, а тренди структурних співвідношень, 

які характеризують розвиток виду економічної діяльності (ВЕД) «фінансова та 

страхова діяльність» у вимірі показників Системи національних рахунків та даних 

таблиць «витрати-випуск», свідчать про: зменшення питомої ваги ВЕД, відповідно 

у випуску із 4,7% у 2009 р. до 2% у 2018 р. та із 8,4 до 2,8% у структурі валової 

доданої вартості у 2019 р.; зниження більше ніж удвічі частки сектора «фінансові 

корпорації» у секторальній структурі показників формування ВВП. Злам 

негативних тенденцій декапіталізації національного багатства і розширення  

фінансового потенціалу країни  є необхідними умовами стійкого розвитку 

національної економіки у довгостроковій перспективі. 
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внутрішньоекономічні дисбаланси та передумови їх подолання. Політика НБУ 

щодо подолання фінансово-економічної кризи і формування монетарних передумов 

розвитку економіки: матер. наук.-практ. конф. (Київ, 5–6 листопада 2015 року). 

Київ: ДНВЗ «Університет банківської справи», 2016. С. 74–78. 
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АНОТАЦІЯ 

Шумська С.С. Капіталізація та макроперспективи розвитку економіки 

України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальностями 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит та 08.00.11 – математичні 

методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Державна установа 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ, 2021. 

Запропоновано методологію комплексного аналізу капіталізації  та оцінки 

впливу фінансових чинників на економічну динаміку, стабільність та стійкий 

розвиток. Обґрунтовано необхідність застосування системного підходу та 

розкрито сутність поняття «капіталізація країни». 

Розроблено методологічний підхід до формування та оцінювання 

«фінансового потенціалу країни», отримано кількісні оцінки фінансового 

потенціалу України.  

Обґрунтовано використання поняття «диференціал довіри» для оцінювання 

змін рівня довіри, суб’єктивних факторів капіталізації. Отримано динамічні оцінки 

офшоризації капіталу банківської системи. 

Визначено сучасні домінанти мобільності капіталу та розроблено економіко-

математичні моделі оцінювання ролі іноземного капіталу в економічному 

розвитку України. На основі моделі панельних даних отримано емпіричні оцінки 

впливу фінансових детермінант на темпи економічного зростання для різних за 

рівнем доходів груп країн. За допомогою VAR-моделювання підтверджено 

наявність впливу ефектів монетарної політики провідних країн світу на основні 

показники  розвитку національної економіки. На основі пробіт-моделі та 

індикаторів макроекономічних дисбалансів оцінено ймовірність настання кризи. 

Отримано емпіричні оцінки впливу тіньової діяльності на економічну динаміку в 

Україні. 

Виділено глобальні тенденції та ризики розвитку світової економіки та 

фінансів, тренди розвитку національного фондового та грошово-кредитного 

ринків, що визначають макроперспективи розвитку економіки України. 

Ключові слова: капітал, капіталізація, фінансовий потенціал країни, 

фінансовий дисбаланс, диференціал довіри, офшоризація, система моніторингу та 

попередження кризи,  економічне зростання, економетрична модель. 

 

АННОТАЦИЯ 

Шумская С.С. Капитализация и макроперспективы развития экономики 

Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальностям 08.00.08 – деньги, финансы и кредит и 08.00.11 – математические 

методы, модели и информационные технологии в экономике. – Государственное 

учреждение «Институт економики и прогнозирования НАН Украины», Киев, 2021. 

Предложена методология комплексного анализа капитализации и оценки 

влияния финансовых факторов на экономическую динамику, стабильность и 

устойчивое развитие. Обоснована необходимость применения системного подхода 

и раскрыта сущность понятия «капитализация страны». 
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Разработан методологический подход к формированию и оценке 

«финансового потенциала страны», получены количественные оценки 

финансового потенциала Украины. 

Обосновано использование понятия «дифференциал доверия» для оценки 

изменений уровня доверия, субъективных факторов капитализации. Получены 

динамические оценки офшоризации капитала банковской системы. 

Определены современные доминанты мобильности капитала и разработаны 

экономико-математические модели оценки роли иностранного капитала в 

экономическом развитии Украины. На основе модели панельных данных 

получены эмпирические оценки влияния финансовых детерминант на темпы 

экономического роста для различных по уровню доходов групп стран. С помощью 

VAR-моделирования подтверждено наличие влияния эффектов монетарной 

политики ведущих стран мира на основные показатели развития национальной 

экономики. На основе пробит-модели и индикаторов макроэкономических 

дисбалансов оценена вероятность наступления кризиса. Получены эмпирические 

оценки влияния теневой деятельности на экономическую динамику в Украине.  

Выделены глобальные тенденции и риски развития мировой экономики и 

финансов, тренды развития национального фондового и денежно-кредитного 

рынков, которые определяют макроперспективы развития экономики Украины. 

Ключевые слова: капитал, капитализация, финансовый потенциал страны, 

финансовый дисбаланс, дифференциал доверия, офшоризация, система 

мониторинга и предупреждения кризиса, экономический рост, эконометрическая 

модель. 

 

ANNOTATION  

Shumska S.S. Capitalization and macro-prospects of the development of 

Ukraine's economy – Manuscript. 

Thesis for Doctor of Economics degree in specialties 08.00.08 – Money, Finance 

and Credit; 08.00.11 – Mathematical methods, models and information technologies in 

economics. – State Organization “Institute of Economics and Forecasting of NAS of 

Ukraine”, Kyiv, 2021. 

Author generalizes the evolution in the interpretations of the essence of the concept 

of "capitalization", and substantiates the need to apply systemic approach to the analysis 

of its essence. Highlighted the role of theoretical and empirical models of endogenous 

growth in identifying the synergetic nature of the forms of capital and displayed the role 

of capitalization as a driving force of economic development. 

Author considers the accumulation of fixed, human, and institutional capital in 

Ukraine, whose dynamics were significantly affected by a number of global 

transformation processes. Based on the analysis of the dynamics of value estimates of 

the national wealth of Ukraine, the dissertation points to the need of the change of its 

structure. In terms of SNA indicators, author shows the importance of the economic 

activity "financial and insurance activities" in the formation of Ukraine's GDP and 

highlights the contribution of the financial corporations sector to the growth of national 

wealth. Dynamic estimates of Ukraine's financial potential are presented. Based on a 

panel data model, author obtains empirical estimates of the impact of financial 

determinants on the rates of economic growth for different income groups of countries. 
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Based on VAR modeling, confirmed the influence of the effects of monetary policy of 

the world's leading countries on the main indicators of national economic development. 

Author systematizes the conceptual provisions and identifies the guidelines for the 

research on equilibrium states in the economy. The key imbalances in the financial 

sphere of the national economy are identified, the relationships between them are 

identified and their dynamic estimates are obtained. Highlighted the main approaches to 

the monitoring of macroeconomic imbalances in accordance with the European MIP 

Scoreboard procedure and obtained quantitative estimates of the imbalances in Ukraine’s 

financial sphere of Ukraine in accordance with the European methodology. Based on a 

probit model, estimated the probability of crisis occurrence and imbalance indicators. 

Author defines the role of shadow capital in economic development by assessing its 

volume in foreign economic activities and on labor market. Obtained empirical estimates 

of the impact of the "shadow" on Ukraine’s the economic dynamics and assessed the 

strength of the relationship between corruption and shadow economy. 

The dissertation substantiates the necessity of expanding the list of modern 

dominants of capital mobility. Highlighted the current trends in the global movement of 

direct investment and their impact on Ukraine. Obtained the estimates of the role of 

foreign capital in Ukraine’s economic development, in particular, by modeling the 

impact of foreign investment on economic dynamics and the volume of foreign trade 

flows. Author proves the need to take into account subjective factors influencing 

capitalization processes. To assess changes in the level of confidence, it is proposed to 

use the "confidence differential". Obtained quantitative dynamic characteristics of 

offshore capitalization of Ukraine’s banking system. 

The key trends and factors that directly affect the prospects for global and 

national economies are identified. Long-term trends and cyclical fluctuations of the 

EU, former CIS and Ukraine countries are identified in order to determine the 

relationship between them. Risks that may change global trends and domestic macro-

perspectives are considered. The role of financial innovations in economic 

development is shown. The use of Foresight as a tool for strategic planning and 

forecasting of Ukraine's development is substantiated. 

Key words: capital, capitalization, financial potential of the country, financial 

imbalance, trust differential, offshorization, crisis monitoring and prevention system, 

economic growth, econometric model. 
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