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АНОТАЦІЯ 

Шумська С.С. Капіталізація та макроперспективи розвитку економіки 

України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

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. – Державна 

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

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.  

У першому розділі для формування єдиної концептуальної схеми 

комплексного аналізу сутності й ролі феномену капіталізації розглянуто еволюцію та 

узагальнено різні тлумачення терміна капіталізація, що використовуються на 

сьогодні економічною теорією та практикою. Виділено основні  напрями, у яких 

капіталізація розглядається: як процес нагромадження капіталу, що відбувається 

різними шляхами;  як процес залучення ресурсів у оборот, перетворення їх у капітал; 

як процес зміни форм капіталу;  як оціночна характеристика вартості існуючого 

капіталу або як метод оцінки вартості.  

Обґрунтовано необхідність застосування системного підходу для розкриття 

сутності капіталізації, виокремлено роль теоретичних та емпіричних моделей 

ендогенного зростання у виявленні синергетичного характеру форм капіталу, 

показано роль капіталізації як рушійної сили економічного розвитку.    

 Запропоновано  розширити перелік рівнів капіталізації і розглядати такі: 

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). 
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 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 реалізація цієї функції дає 

імпульс  економічному зростанню та забезпечує стійкий розвиток. 

 Розкрито сутність «капіталізації країни» як системи, що 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. Капіталізацію країни розглянуто не 

тільки як процес нагромадження капіталів у різних його формах та оцінку ринком їх 

вартості, але і як формування інституційного середовища та активізацію механізмів 

управління, завдяки чому відбувається перетворення непрацюючих ресурсів, активів, 

можливостей суб’єктів у капітал в межах визначених суспільством цілей розвитку. 

У другому розділі розглянуто процеси нагромадження основного, людського, 

інституціонального капіталів в Україні, на динаміку яких мали суттєвий вплив 

внутрішні чинники та ряд глобальних трансформаційних процесів. Показано роль 

держави з підтримки освіти у формуванні людського капіталу.  

Запропоновано авторський підхід до формування фінансового потенціалу 

країни та отримано кількісні оцінки, що відображають його зростання у 

номінальному вимірі та нестабільність відносних змін. 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 
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часовому проміжку характеризують фінансові можливості як окремих суб’єктів 

економіки, так і країни загалом. Такий  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.  

У контексті визначення оцінки впливу фінансових детермінант на темпи 

економічного зростання для різних за рівнем доходів груп країн побудовано модель 

панельних даних, що засвідчила статистичну значимість внутрішніх і зовнішніх 

фінансових чинників: кредиту наданого установами фінансового сектору, прямих 

іноземних інвестицій,  чистої офіційної допомоги на розвиток та офіційної допомоги. 

Окрім спільних характеристик, наявність негативних фіксованих ефектів підтвердила 

існування також і відмінностей між групами, які є суттєвими для них і мають 

стримуючі ефекти. 

Проведено оцінювання  ролі фінансів в економічному розвитку України через 

використання показників Системи національних рахунків (СНР), таблиці «витрати-

випуск» (ТВВ) щодо розвитку виду економічної діяльності (ВЕД) «фінансова та 

страхова діяльність», яке засвідчило зменшення питомої ваги ВЕД у випуску й у 

структурі валової доданої вартості, зниження більше ніж удвічі частки сектора 

«фінансові корпорації» у секторальній структурі показників формування ВВП.  

На основі детального аналізу показників рахунків капіталу України за 1996–

2019 рр. оцінено динаміку приросту національного багатства (НБ) за рахунок 

заощадження і трансфертів. Показано, що динаміка абсолютних та відносних змін НБ 

відображає нерівномірність процесу нагромадження багатства нації, що вказує на 

нестабільність розвитку економіки України та відсутність управління процесом 

капіталізації НБ. 

У третьому розділі виокремлено  сучасні тренди ринкової капіталізації і 

показано, що на фоні глобальної фінансіалізації тренд розвитку вітчизняного 

фондового ринку є спадним. Динаміку капіталізації банківської системи України 

розглянуто під кутом зору  її стійкості. 
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У контексті сучасних трансформацій фінансового капіталу розглянуто ефекти 

взаємозв’язків фінансіалізації, соціалізації, капіталізації, що впливають на динаміку 

й якість зростання. 

Для оцінки впливу динаміки внутрішнього банківського кредиту на темпи 

економічного зростання для різних за рівнем доходів груп країн побудовано моделі 

панельних даних, результати яких виявились чутливими до проблем національних 

банківських систем, пов’язаних із великою кількістю фінансових криз у світовій 

економіці, появи альтернативи, зокрема, збільшення кредитування іншими 

небанківськими фінансовими установами, зростання обсягів тіньового банкінгу.   

На фоні виділених глобальних тенденцій розвитку кредитних відносин 

виокремлено особливості, вектор розвитку та перспективи кредитної підтримки 

економічної динаміки та інновацій в Україні.  

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 у напрямі створення відповідного клімату для підтримки 

інвестиційного процесу в країні. 

Аналіз динаміки монетизації економіки України та емпірична перевірка 

впливу змін грошової пропозиції на темпи потенційного ВВП за допомогою 

дистрибутивно-лагової моделі, підтвердили гіпотезу щодо статистичної значущості 

цього зв'язку,  підкреслили важливість ролі грошей та монетарної політики НБУ для 

підтримки довгострокового тренду економічного зростання. 

На основі реалізації VAR-моделі, у якій оцінено  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 підтверджено, що монетарна політика має 

значення (не тільки для підтримки довгострокового тренду / потенційного ВВП 

через вплив на фундаментальні фактори), а й для коригування розриву ВВП. 

З точки зору визначення ефективних напрямів національної економічної 

політики для нейтралізації негативних зовнішніх шоків в умовах значної залежності  

вітчизняної економіки від світової кон’юнктури на сировинних ринках, побудовано 
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VAR-модель, яка підтвердила коректність гіпотези, що монетарна політика 

ключових країн світу впливає на економічну динаміку України, валютний курс 

національної одиниці, ціни споживчого ринку та ціни виробників  промислової 

продукції. 

У четвертому розділі 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. Серед дисбалансів, тенденції до 

нагромадження яких не було перервано в минулих роках, але їх ідентифікація є 

важливою з точки зору оцінки загроз і бар’єрів економічного зростання в поточному 

періоді, коригування планів на середньо- та довгострокову перспективу, виділено 

дисбаланси: 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. 

Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до виявлення та 

попередження кризи, що стало підґрунтям для розробки системи індикаторів 

попередження кризи й моніторингу макроекономічних дисбалансів, що 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. 

Для розробки української системи визначення макроекономічних дисбалансів 

та попередження кризи систематизовано і виокремлено основні підходи покладені в 

основу європейської методології і практики визначення дисбалансів  MIP; 

розраховано значення індикаторів дисбалансів; побудовано моделі бінарного вибору 
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з метою оцінки ймовірності настання кризи. За результатами кореляційного аналізу 

між наявними дисбалансами та процесом капіталізації (представленої динамікою 

показника змін  ринкової капіталізації) підтверджено, що макроекономічні 

дисбаланси є стримуючими факторами процесу капіталізації, що негативно впливає 

на економічну динаміку в країні. 

Для визначення капіталів, які обслуговують  неофіційний сектор економіки 

України здійснено кількісне оцінювання обсягів тіньового експорту та імпорту з 28 

країнами ЄС, що розраховані на основі різниці між офіційними даними Державної 

служби статистики України та Євростату; проведено аналіз результатів опитування 

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

з метою визначення рівня  незадекларованої зайнятості на ринку праці. Разом із 

експертними оцінками нелегальних фінансових потоків з України, обсягів багатства 

в офшорних юрисдикціях, обсяги виведених  капіталів дають оцінки  втрат 

національного капіталу, що зменшує потенціал розвитку України. 

З метою оцінки взаємозв’язків тіньового сектора економіки, неформальної 

зайнятості та економічної динаміки в Україні побудовано VAR-модель, результати 

якої підтвердили негативний ефект «тіні» для розвитку вітчизняної економіки, що 

підкреслює необхідність і важливість зменшення тіньової діяльності для стійкого та 

стабільного розвитку.  

У п’ятому розділі виділено сучасні тенденції глобального руху прямих 

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

капіталу в економічному розвитку України. 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.  

Обґрунтовано необхідність розширення переліку домінант мобільності 

капіталу. Запропоновано додати до домінанти  мотивації таких сучасних домінант 

мобільності капіталу, як: довіра, середовище (умови) та політика (регулювання), які 

взаємопов’язані між собою та впливають на стабільність.  

Серед множини факторів, що визначають процеси капіталізації,  виділено 

важливу роль  поведінкових чинників, в основі яких лежить довіра. Величину зміни 

рівня довіри запропоновано представити через «диференціал довіри». Це поняття 
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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. 

Представлено оцінки рівня офшоризації капіталу банківської системи, як  

опосередкованого відображення масштабів офшоризації всієї економіки. 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:  згідно з українським офіційним 

переліком офшорів, за списком МВФ і ОЕСР, за переліком держав (територій), які 

контролюються в рамках  трансфертного ціноутворення. 

У шостому розділі виділено ключові тренди та чинники, які безпосередньо 

впливають на перспективи розвитку глобальної економіки і України; розглянуто 

ризики, що можуть змінити глобальні тенденції та вітчизняні макроперспективи.  

Виокремлено довгострокові тренди та циклічні коливання країн ЄС, 

колишнього СНД та України й показано, що у динаміці українського тренду більш 

чітко прослідковуються періоди зростання та зниження, які відтворюють тенденції 

розвитку країн колишнього СНД. 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. 

Серед факторів, які можуть стати драйвером зростання світової та української 

економік у середньо- та довгостроковій перспективі, виділено фінансові інновації. 

Від України це вимагатиме активних кроків щодо виконання програми фінансової 

інклюзії і розвитку фінтех, реалізації стратегії розвитку фінансового ринку.  

Обґрунтовано використання форсайту як інструменту стратегічного планування 

та прогнозування розвитку України, оскільки цей метод дає можливість обрати 

пріоритетні напрями розвитку територій, сформувати потенціал довгострокового 

розвитку, сформувати збалансовану систему прогнозування та планування, 
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активувати участь населення та експертів з бізнес- та наукових осередків до 

розроблення стратегічних документів розвитку. 

SUMMARY 

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

Ukraine's economy. – Qualifying scientific work as the manuscript. 

Thesis for a 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 for Economics and Forecasting of NAS of 

Ukraine”, Kyiv, 2021. – State Organization “Institute for Economics and Forecasting of 

NAS of Ukraine”, Kyiv, 2021. 

The thesis provides a theoretical generalization and a new solution of scientific 

problems in developing theoretical and methodological foundations of capitalization, 

assessing the impact of financial factors on economic dynamics and development, and 

substantiation and development of conceptual foundations and practical recommendations 

for systematic modeling of economic development in conditions of transformation. 

In the first section, for the formation of a single conceptual scheme of 

comprehensive analysis of the essence and role of the phenomenon of capitalization, the 

author considers the evolution and generalizes various interpretations of the term 

“capitalization” used today in economic theory and practice. The main directions in which 

capitalization is considered are highlighted: as a process of capital accumulation that takes 

place in different ways; as a process of attracting resources into circulation, turning them 

into capital; as a process of changing forms of capital; and as an assessment of the value of 

existing capital or as a method of value estimation. 

The author substantiates the need to apply a systematic approach to reveal the essence 

of capitalization, singles out the role of theoretical and empirical models of endogenous 

growth in revealing the synergetic nature of the forms of capital, and shows the role of 

capitalization as a driving force of economic development. 

It is proposed to expand the list of capitalization levels and consider the following 

ones: micro-level (individual, household, enterprise, organization), meso-level (industry, 

territory, holding, TNCs within one country), macro-level (country, national economy), 

mega-level (interstate TNCs, groups/unions of countries) and global level (global 

dimension). 
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In the context of defining the macro-prospects of a country's development and the role 

of aggregate capital as a synergetic factor of economic growth, the author proves the need 

to expand the list of functions of the capitalization process. In this list, apart from the 

commonly accepted distributive, reproductive, strategic and innovative functions, the 

function of the expansion of potential for the development of capitalized entities at 

different capitalization levels is added, because due to the constant transformation and 

synergetic nature of the forms of aggregate capital, the realization of this function gives an 

impetus to economic growth and ensures sustainable development. 

The author reveals the essence of «capitalization of the country» as a system that 

reflects a set of structured elements of the capitalization of entities at different levels and is 

built taking into account the hierarchy of individual components; takes into account the 

interdependence between the system and the environment, because it forms and manifests 

its properties in the process of interaction with the environment; includes vertical and 

horizontal ties; and has both the properties of its individual elements and the synergetic and 

common properties. The capitalization of a country is considered not only as a process of 

accumulation of capital in its various forms and market valuation of this capital’s values. It 

is also understood as creation of institutional environment and revival of management 

mechanisms, leading to the transformation of idle resources, assets, and entities’ 

opportunities into capital within the development objectives defined by the society. 

The second section considers the accumulation of fixed, human, and institutional 

capital in Ukraine, whose dynamics were significantly influenced by domestic factors and a 

number of global transformation processes. The thesis shows the role of the state in 

supporting education in the formation of human capital. 

Proposed the author's approach to the formation of a country's financial potential and 

quantitative estimates are obtained that reflect its nominal growth and the instability of 

relative changes. The term «a country’s financial potential» is proposed to define a set of 

financial resources (available and raisable) of all areas and parts of the financial system, 

consisting of internal and external sources, stocks and accumulation, which in the process 

of production are turned into a commodity or capital, as well as resources from sources that 

for various reasons are currently unavailable or unused (thought with the engagement of 

certain mechanisms and legal framework can become real financial resources), which 

during a certain period characterize financial capabilities of both individual economic 
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entities and the economy as a whole. This approach, based on a reasonable separation of 

classification features to consider the structure of financial potential (by sources and 

entities of formation, nature of use, access, and purpose), with due consideration of its  

components to avoid double counting, allows practical account of its various aspects 

(availability, engagement), identification of internal and external factors of influence, and  

dynamic quantitative estimates. 

In the context of assessing the impact of financial determinants on economic growth 

for different income groups of countries, a panel data model was built, which showed the 

statistical significance of domestic and external financial factors: credit provided by 

financial sector institutions, foreign direct investment, net official development assistance 

and official assistance. Along with the common characteristics, there were negative fixed 

effects, which confirmed the existence of differences between the groups, which are 

significant for them and have deterrent effects. 

Using the indicators of the System of National Accounts (SNA), and input-output 

tables on the economic activity of “financial and insurance activities”, the author made an 

estimation of the role of finance in Ukraine’s economic development, which showed a 

decrease in the above activity’s share in output and in gross value added, and a more than 

two-fold reduction of the share of the “financial corporations” sector in the sectoral 

structure of GDP formation indicators. 

Based on detailed analysis of the indicators of Ukraine’s capital accounts for 1996–

2019, the author estimated the growth dynamics of national wealth at the expense of 

savings and transfers. It is shown that the dynamics of absolute and relative changes in 

national wealth reflects the uneven process of accumulation of the nation’s wealth, which 

indicates the instability of Ukraine's economy and lack of management of the capitalization 

of national wealth. 

The third section highlights the current trends of market capitalization and shows 

that against the background of global financialization, the development trend of Ukraine’s 

stock market is declining. The dynamics of capitalization of this country’s banking system 

is considered from the point of view of its stability. 

In the context of modern transformations of financial capital, the author considers 

the effects of the relationships between financialization, socialization and capitalization, 

which affect the dynamics and quality of growth. 
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To assess the impact of the dynamics of domestic bank credit on economic growth 

for different income groups of countries, panel data models were built, whose results were 

sensitive to the problems of national banking systems associated with a large number of 

financial crises in the world economy, and showed a number of alternative tendencies 

including increased lending by other non-bank financial institutions, and increased volume 

of shadow banking.   

Against the background of selected global trends in the development of credit 

relations, the author highlights a few particular features, and the vector of development and 

prospects of credit support of economic dynamics and innovation in Ukraine. 

An empirical analysis is made of the impact of tax burden on the dynamics of 

potential GDP. Based on the obtained estimates of the impact of effective capital tax rate in 

Ukraine and the investment effective average tax rate, the author confirms the correctness 

of the thesis on the importance of tax policy to create an appropriate climate to support the 

investment process.  

Analysis of the dynamics of monetization of Ukraine's economy and empirical 

verification of the impact of changes in money supply on this country’s potential GDP 

using a distribution-lag model, confirmed the hypothesis of statistical significance of this 

relationship, and underlined the importance of money and monetary policy of the NBU to 

support long-term economic growth. 

Based on the implementation of the VAR model, which assesses the relationships 

between the «GDP gap» or cyclical / conjunctural components of Ukraine's development 

and the world economy, changes in the conditions of trade in goods and services for the 

former CIS countries, and the rate of change in money supply in Ukraine, the author 

confirms that monetary policy is important not only to maintain a long-term trend / 

potential GDP through the impact on fundamental factors, but also to adjust the GDP gap. 

In the context of determining the effective directions of Ukraine’s national 

economic policy to neutralize negative external shocks in conditions of significant 

dependence of this country’s economy on the global situation in commodity markets, a 

VAR model was built, which confirmed the hypothesis that monetary policy of the key 

countries affects Ukraine's economic dynamics, the exchange rate of the national unit, 

consumer market prices and producer prices. 
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The fourth section systematizes the basic concepts and identifies the main areas of 

study of equilibrium in the economy; key imbalances in the financial sphere of the national 

economy are identified, the relationships between them are revealed and their dynamic 

estimates are obtained. Among those imbalances, whose accumulation trends have not been 

interrupted in previous years, the ones are selected whose identification is important in 

terms of assessing threats and barriers to economic growth in the current period, and 

adjusting medium- and long-term plans. Such balances include the following ones: the 

balance between investment and savings at the national level; the balance between 

domestic and external development resources; the balance of a significant amount of cash 

foreign currency outside the banking system; the balance of gross external debt, the balance 

of budget deficit, and the negative current account of the balance of payment. 

The necessity of a comprehensive approach to crisis detection and prevention is 

substantiated, which became the foundation for developing a system of crisis prevention 

indicators and monitoring of macroeconomic imbalances. The system is based on the 

following: analysis of external and internal development factors and of financial instability 

indicators for Ukraine and time testing of their effectiveness during crisis; obtained 

quantitative assessments of indicators (Scoreboard), which, according to the European 

procedure for determining macroeconomic imbalances (Macroeconomic Imbalance 

Procedure - MIP), confirm the presence of domestic and external imbalances in Ukraine’s 

economic development; and the developed logit and probit models, which can be used to 

assess the probability of instability period, which generally indicates the need for a 

program of measures (corrective actions) aimed at restoring the balance. 

To develop the Ukrainian system for determining macroeconomic imbalances and 

crisis prevention, the main approaches based on the European methodology and practice of 

determining MIP imbalances are systematized and singled out; the values of imbalance 

indicators are calculated; and binary choice models are built to assess the probability of 

crisis. The results of the correlation analysis between the existing imbalances and the 

capitalization process (represented by the dynamics of market capitalization) confirmed 

that macroeconomic imbalances are restraining factors to capitalization, which negatively 

affects the national economic dynamics. 

To determine the capital that serves the informal sector of Ukraine's economy, the 

author carried out a quantitative assessment of shadow exports and imports with 28 EU 
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countries, calculated based on the difference between official data of the State Statistics 

Service of Ukraine and Eurostat. The results of the survey «Undeclared Work in Ukraine 

(UUDWS)» were analyzed in order to determine the level of undeclared employment in 

labor market. Together with expert assessments of illicit financial flows from Ukraine, and 

the amount of wealth in offshore jurisdictions, the amount of withdrawn capital provide 

estimates of losses of national capital, which reduces the development potential of Ukraine. 

In order to assess the relationship between the shadow economy, informal 

employment and economic dynamics in Ukraine, a VAR model was built, whose results 

confirmed the negative effect of the «shadow» for the development of Ukraine’s economy, 

emphasizing the need and importance of reducing shadow activities for sustainable 

development. 

The fifth section highlights current trends in the global movement of direct 

investments and their impact on Ukraine’s economy. Obtained estimates of the role of 

foreign capital in Ukraine’s economic development. The results of modeling the impact of 

FDI on the dynamics of exports and imports of goods and services in Ukraine showed the 

positive role of FDI for this country’s foreign trade flows. The distribution-lag model 

confirmed the long-term effect of FDI inflow on Ukraine’s economic dynamics. 

The author substantiates the need to expand the list of the dominants of capital 

mobility. It is proposed to add to the motivation dominant such modern dominants of 

capital mobility as trust, environment (conditions) and policy (regulation), which are 

interrelated and affect stability. 

Among the many factors that determine the processes of capitalization, the author 

highlights the important role of behavioral factors, which are based on trust. It is proposed 

to present the magnitude of the change in the level of trust through the «confidence 

differential». This notion can be used to describe the change in the level of entity’s trust to 

various objects like people, institutions, the state, process, etc., as well as changes in 

entity’s trust to multiple objects. 

There are estimates of the level of offshorization of the banking system’s capital as an 

indirect reflection of the degree of offshorization of the whole economy. The consideration 

covers Ukraine’s banking institutions that submit financial statements, in whose authorized 

capital at least during one quarter signs of offshore capital appeared (both in official 

statements and through «intermediaries») at different times from 2007 to the fourth quarter 
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of 2020. The calculations are made in three variants, depending on the number of countries/ 

jurisdictions that are considered offshore: according to the Ukrainian official list of 

offshore, according to the IMF and OECD list of, and according to the list of countries 

(territories) controlled via transfer pricing. 

The sixth section highlights key trends and factors that directly affect the prospects for 

the global economy and Ukraine; the author considers the risks that may change global 

trends and this country’s domestic macro-prospects. 

The author highlights long-term trends and cyclical fluctuations of the countries of EU, 

former CIS and Ukraine and shows that the dynamics of the Ukrainian trend more clearly 

traces the periods of growth and decline, which reproduce the development trends of the 

former CIS countries. It is proved that since Ukraine is a small, export-oriented, and 

commodity economy, then, to complete the picture of this country’s long-term development 

path, one should additionally consider the relationship between changes in fundamental 

factors, market / cyclical factors and macroeconomic policy, where the latter adjusts the 

action of the former two items. 

Among the factors that can become a driver of growth of the global and Ukrainian 

economies in the medium and long term, financial innovations are highlighted. This will 

require Ukraine to take active steps to implement the program of financial inclusion and 

fintech development, as well as the strategy of financial market development. 

The author justifies the use of foresight as a tool for strategic planning and forecasting 

of Ukraine’s development, because this method allows to choose areas for priority 

development, to create a potential for long-term development, to build a well-balanced 

forecasting and planning system, and to encourage the participation of the population and 

experts from business and scientific centers in the elaboration of strategic development 

documents. 
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ВСТУП 

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. Турянський 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, 
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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. 

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 
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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 
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обсяги тіньової економіки, темпи зростання реального ВВП; виділено ключові 

тенденції розвитку кредитних відносин на світовому і вітчизняному ринках та 

отримано 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 
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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; 

– 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. 
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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);  

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: 
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уперше 

 запропоновано та обґрунтовано методологію комплексного аналізу 

капіталізації та оцінювання впливу фінансових чинників на  економічну динаміку 

і 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 
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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 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 
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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 
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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;  

 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 
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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 

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. 
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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 
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International Scientific Conference Globalization And Its Socio-Economic 

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

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 Law» (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. 

.
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ  

ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «КАПІТАЛІЗАЦІЯ» 

 

1.1. Капіталізація: історичний екскурс та еволюція поняття 

 

Після світової кризи, що вплинула на економіку різних за розміром та 

розвитком країн, всім – політикам, науковцям, бізнесу – стало зрозуміло, що з 

усього клубка старих і нових проблем найбільш гострою є проблема економічного 

зростання. Варто зазначити, що  серед багатьох  проблемних питань, що 

формують предмет  економічної науки, економічне зростання завжди було одним 

із найбільш складних, оскільки воно визначає рівень життя населення, нерівність 

між країнами, потенціал розвитку держав. Це знаходило своє відображення у 

великій кількості теоретичних та прикладних  розробок  зорієнтованих на  пошук 

драйверів зростання, ефективних  механізмів прийняття рішень, обґрунтування 

економічної політики, що забезпечували б вихід на  довгострокову траєкторію  

зростання [158; 207; 299].  

Практика та емпіричні дослідження показали, що темпи економічного 

зростання, конкурентоспроможність національних економік, добробут та  якість 

життя людей значною мірою визначаються процесом капіталізації, його 

динамічним розвитком в сучасному економічному просторі. 

Багатогранність, теоретична та методична неоднозначність феномену 

капіталізації обумовлює необхідність системних досліджень як з точки зору 

поглиблення теоретичних основ, визначення онтологічних особливостей, 

розробки понятійного апарату так і обґрунтування інструментарію щодо 

управління даним процесом. 

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;  
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 2) проявом нових тенденцій і формуванням закономірностей розвитку;  

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

підвищення на практиці. 

Еволюція поняття «капіталізація» характеризує розвиток і диференціацію 

цього економічного явища. Тривалий час існували кардинально протилежні точки 

зору – від коректного економічного визначення ще у Древньому Римі до визнання 

капіталізації як атрибута капіталістичного способу виробництва в радянську 

епоху та замовчування в пострадянський період. І лише в ХХІ ст.  економісти 

знову звернули увагу на капіталізацію, розглядаючи її як одну з реалій ринкової 

економіки без ідеологічного підтексту [59, 138].  

Сучасне трактування капіталізації як системи економічних відносин з 

приводу нагромадження капіталу шляхом спрямування частки прибутку на 

збільшення обсягів капіталу, яке призводить до збільшення вартості національної 

економіки, формує рамки розгляду процесу капіталізації на макро-, мезо-, мікро- 

рівнях національної економіки з приводу нагромадження капіталу шляхом не 

тільки капіталізації прибутку, але й капіталізації ринкової вартості [138]. 

У наукових дослідженнях в області капіталізації, як зазначає Дедкова М.В., 

російські фахівці виділяють декілька напрямів: по-перше, це роботи, які мають 

фінансово-орієнтований характер, де капіталізація розглядається як внутрішньо-

господарська функція капіталу по його приросту (праці Бектенової Д.Ч., Вароко 

А.Ш., Пальцевої Е.В., Овсепяна Д.Е., Пермякова А.С.). Другий напрям –  

капіталізація ринкового характеру, де акцент робиться на ринкову вартість 

компанії. В цю групу відносяться роботи присвячені оцінці вартості компаній та 

оцінці ефективності акціонерної вартості капіталу: це дослідження Бабихіна П.В., 

Бубнової А.В., Козинцева В.В., Таранкової Е.А. Третій напрямок – маркетингова 

капіталізація, може бути представлений роботами Берберяна А.Г., Волкова А.Т., 

Зотова В.В. [292]. 

Українська академічна думка у розробці теорії капіталізації йде переважно у 

п’яти напрямах, зокрема активні кроки зроблено у такому: 1) розвитку 

теоретичних та методологічних основ капіталізації підприємств; 2) розгляді 
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капіталізації окремих видів капіталу; 3) аналізі проблем та шляхів капіталізації 

банків та банківської системи; 4) оцінці капіталізації фондового ринку; 5) ролі 

капіталізації для розвитку суб’єктів господарювання; системного підходу у 

дослідженні капіталізації. Серед учених, які ведуть наукові дослідження 

проблемних питань капіталізації, варто назвати такі імена, як: 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, О.Нужна, 

І.Пушкарчук, С.Пиріг, Ю.Турянський [13; 32; 92; 100; 116; 188]. 

Українські вчені, зокрема, Башнянин Г.І., Турянський Ю.І., Чупик І.О., 

Дубовий Б.В., враховуючи двоїстість капіталізації як процесу виділяють два типи 

капіталізації (формаційну та функціональну) та розглядають її як  процес 

розширення приватного сектору економіки і відповідного звуження суспільного 

(квазісуспільного) або інвестування чистого грошового доходу в певну 

економічну діяльність [13]. 

Комплексне дослідження процесу капіталізації проведено в Інституті 

економіки та прогнозування НАН України під керівництвом Гриценка А.А. 

Фахівці визначили капіталізацію як багатоаспектний і багаторівневий процес, що 

має своєю сутністю перетворення вартості в джерело створення додаткової 

вартості та виражається в багатоманітних формах залежно від сфер та рівнів 

функціонування економіки [92]. 

 Складність та незавершенність дослідження капіталізації пояснюється тим, 

що фактично відбувається  використання різних визначень одного й того ж 

поняття для означення різних за своїм змістом процесів, в той час як ці процеси в 

свою чергу можуть бути різноманітними формами прояву одного й того ж по суті 

явища. Буркинський Б. та Горячук В., спираючись на аналіз численних визначень 

поняття «капіталізація» поділяють їх на три групи, тобто дають уявлення 

капіталізації як процесу, як стану і як відношення. Така тривимірність бачення 

явища капіталізації вказує на те, що воно змінюється з часом, тобто є процесом, у 

кожний момент часу перебуває в певному стані, і зрештою здійснюється в рамках 

взаємодії найманих працівників, власників бізнесу та держави  [32]. 
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Кривов’язюк І.В., Пушкарчук І.М., Волинчук Ю.В. досліджуючи 

«капіталізацію підприємства» вказують на багатогранність даної категорії, що 

проявляється в її тлумаченні: як процесу підвищення вартості підприємства; як 

процесу перетворення різноманітних ресурсів підприємства у капітал; як процесу 

накопичення і приросту капіталу підприємства; як ринкової оцінки вартості 

підприємства; як методу оцінки вартості активів підприємства; як системи 

фінансово-економічних відносин з приводу накопичення капіталу; як ринкової 

вартості підприємства; як показника ефективності бізнес-процесів підприємства; 

як показника ринкової оцінки вартості підприємства [116]. Загалом, учені 

капіталізацію підприємства асоціюють із процесом, оцінкою, фінансово-

економічними відносинами, вартістю і показником. Капіталізацію підприємства з 

точки зору категорії процесу, на їх думку, можна розглядати як приріст капіталу, з 

точки зору оцінки – як вартість капіталу у певний момент часу [222], з точки зору 

фінансово-економічних відносин – як систему таких відносин з приводу 

формування, розподілу, використання та накопичення капіталу, з точки зору 

вартості – як вартісну характеристику підприємства, з точки зору показника – як 

критерій фінансової спроможності підприємства, ефективності бізнес-процесів 

[116]. 

Не дивлячись на значну кількість робіт, в той же час методологічні основи 

капіталізації залишаються ще не повністю дослідженими, що робить актуальним 

розгляд розвитку поняття капіталізація в історичному аспекті.  

Початкову точку відліку дає нам аналіз історичного розвитку 

бухгалтерського обліку, основним завданням якого завжди було  інформування 

власника про його багатство (або в сучасній термінології про його фінансовий 

стан). Для всіх часів основним об’єктом бухгалтерського спостереження й 

предметом бухгалтерського обліку вважається капітал організації в різних його 

проявах (метаморфозах) на стадіях інвестування, використання, капіталізації 

результату і споживання [126]. 

Виникнення  звітності про майнове положення пов’язано із Древнім 

Римом, де один раз в п’ять років кожен голова сім’ї (окрім рабів) був 
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зобов’язаний  представляти для фіскальних цілей цензову звітність, що 

характеризувала величину сімейного капіталу [12, С.17]. Це був опис майна в 

натуральному вимірі, а з 312 р. до н.е. – в грошовій формі. У звіті розкривались 

дані щодо нерухомості, землі, інвентарю, дорогоцінностей та одягу [139, С.139]. 

Виробництво та торгівля були, як правило, сімейною справою, якою 

керував голова сім’ї (personae sui juris) і тому в Древньому Римі визнання 

отримала модель «сімейного обліку» [224, С.34-35]. Римська бухгалтерія 

визначалась етапами життя людини і ці етапи розпочинались із смерті, а не з 

народження. При житті голови сім’ї не було прийнято проводити переоцінку 

майна: обмежувалися лише відмітками про надходження та вибуття тих чи інших 

предметів. І тільки після смерті глави сім’ї проводилась інвентаризація, пов’язана 

із переоцінкою всього майна (у відповідності з усіма особливостями які виникали 

при передачі права власності). Cкладався перелік наявного майна, що 

передавалось спадкоємцю у власність. Кожен об’єкт рухомого та нерухомого 

майна оцінювався тільки по ціні можливого його продажу [138]. 

На основі опису, окрім вартості власного майна (багатства), можна було 

визначити приріст сімейного майна  за період життя померлого. У випадку 

виникнення претензій з боку кредиторів частина майна могла піти на погашення 

боргів (або такий признавався). Спадкоємці не розподіляли майно, отримане ними 

у спадок, а продовжували справу своєї родини, використовуючи нагромаджене 

головою сім’ї добро, отже  у наявності – зростання власного капіталу за рахунок 

його приросту. Тобто на цьому етапі виникає капіталізація у формі визначення 

вартості підприємства на базі отриманого прибутку (у вигляді приросту сімейного 

майна). Але поки ще капіталізація була не періодичною (щорічною, наприклад), а 

тотальною, після закінчення життєвого шляху глави сім’ї [138], оскільки основу 

римської моделі складала «фіктивна ліквідація» майна при переході права 

власності й оцінка майна по ціні можливого продажу [125]. 

Другий етап в історичному розвитку «капіталізації» пов'язаний із появою у 

Древньому Римі товариства як інституту приватного права для об’єднання  

господарських зусиль декількох осіб з метою досягнення спільної цілі (societas). 
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Якщо в результаті діяльності товариства утворювався матеріальний прибуток або 

цінне майно, то вони розглядались як спільна власність товариства 

(condominium); при цьому ніхто не переставав бути власником свого майна, яке в 

нього було до вступу до товариства [126]. 

Як зазначають дослідники Кутер М.І. та Гурська М.М., головною метою 

товариства було отримання кінцевого прибутку. Розподіл його був предметом 

особливої угоди між членами товариства: він міг розподілятись пропорційно 

майновому внеску кожного, вкладеним зусиллям й т.п. За відсутності спеціальної 

угоди прибуток розподілявся рівними долями; збитки від діяльності також 

розподілялись або порівну, або пропорційно вкладам. На цьому етапі поняття 

капіталізації існувало в неявній, прихованій формі й мало безумовний характер. 

Операційний прибуток від угод накопичувався впродовж всього терміну договору 

й до кінця не вилучався, і тільки загальний (кінцевий) прибуток повністю, без 

залишку розподілявся між учасниками по закінченню діяльності організації [126]. 

В епоху середньовіччя товариства отримали новий поштовх до розвитку – 

нагромадження капіталу, поява повноцінних грошей, розвиток торгівлі свідчить,  

що економіка все більше набувала товарного характеру і потребувала різного 

роду об’єднань. У середньовічній Італії, наприклад, дуже строго дотримувалась 

відроджена рецепцією римського права вимога: учасники товариства 

розподіляють майно та прибуток тільки при ліквідації товариства і після 

погашення усіх боргів. Це призвело до практики періодичного закриття компаній 

з погашенням боргів, часткового вилучення прибутку для винагороди й 

перезаключення договору товариства на новий термін без розподілу майна або з 

таковим при виключенні окремих компаньйонів. Такі дії вимагали складання 

ліквідаційних звітів та розрахунку капіталізації [126]. 

Новий  етап у розвитку процесу капіталізації можна пов’язати із 

виникненням подвійної бухгалтерії. Якщо на початку не було поточних рахунків 

(кожна операція оформлялась окремо), то з часом всі розрахунки які стосувались 

однієї особи почали групувати разом, що згодом (за рахунок застосування 

двосторонньої форми та розміщення дебета й кредита поруч або на двох 
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протилежних сторінках, чи на одній сторінці розділеній вертикально на дві 

колонки) набуло форми поточного рахунку [230, С.13-14]. 

Як зазначають Куттер М.І., Гурська М.М., при виникненні практики 

подвійної бухгалтерії спочатку баланс складався лише з метою перевірки для 

забезпечення правильності застосування подвійного запису. Збільшення компаній 

за рахунок створення мережі філіалів затребувало необхідність надання в 

центральний офіс фінансової звітності у вигляді балансу (звіту про майнове 

положення) й виписки з рахунків про прибуток й збитки (звіт про формування 

фінансового результату). Однак ці вимоги застосовувались лише всередині однієї 

компанії й не мали загальноприйнятої законної сили. 

Дослідники підкреслюють, що перехід на подвійну бухгалтерію дозволив 

вирішити накопиченні проблеми, оскільки вона забезпечила: 

- створення системи з надійним логіко-арифметичним контролем і 

підвищення ролі бухгалтерських книг для розглядів у суді; 

- виведення на рахунках періодичного фінансового результату; 

- перевірку банкротства без загальної фізичної інвентаризації (на 

рахунку власного капіталу) [126]. 

Це дослідження дало змогу прийти до важливого висновку: спочатку 

виявлення достовірного поточного фінансового результату не було самоціллю 

подвійної бухгалтерії. Для середньовічного торговця розрахунок фінансового  

результату за даними операційного обліку доходів і витрат був методичним 

прийомом розрахунку приросту (проїдання) капіталу, тієї самої величини яка 

збільшила його багатство. Отже, головною метою подвійної бухгалтерії, що 

зароджувалась, було виявлення прибутку та його безумовна капіталізація. З цієї 

причини питання: на яку дату виявити приріст капіталу чи коли саме буде 

повністю списана книга, для купців не були суттєвими. Ця проблема досягне 

свого апогею, коли виникне потреба складання звітності і у всій повноті 

проявиться необхідність порівнянності звітних даних. Це призведе до формування 

звітного періоду. І вже не підлягає сумніву, що роль періодичного фінансового 

результату виросте до домінуючих позицій при відмові від розподілу загального 
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прибутку та переході до використання періодичного прибутку на винагороду й 

податки [126]. 

Подальший розвиток бухгалтерського обліку та капіталізації  дослідники 

Кутер М.І. та Гурська М.М. пов'язують із модифікацією правового забезпечення, 

які наголошують на важливості, що при цьому відбулась відмова від принципу 

закінчення діяльності, що орієнтується на розподіл загального прибутку і 

заявлено принцип допущення безперервної діяльності. В умовах відособлення 

майна, коли приватні витрати власників-партнерів не покриваються за рахунок 

поточних витрат суб’єктів  господарювання, часткове використання періодичного 

прибутку на винагороду власників капіталу стає основним джерелом не тільки 

власного збагачення, але й поточного споживання [126]. 

Із розвитком ринкової економіки капіталізація як система економічних 

відносин стає складнішою, з’являються нові форми зв’язків, нові суб’єкти цього 

процесу, ускладнюється об’єкт. Як зазначає Малова Т.А., закономірність 

капіталізації прибутку є дійсною лише для приватнокапіталістичної фірми, в 

умовах коли нагромадження капіталу відбувалось упродовж життя декількох 

поколінь власників, що визначало претензії власників на отримання частки 

прибутку. З переходом від індустріальної до постіндустріальної форми організації 

виробництва, великий капітал може бути створений при незначних 

капіталовкладеннях для кожного окремого власника і практично миттєво. Як 

приклад, експерти часто наводять компанії-учасники ринку інформаційних 

технологій, значна ринкова вартість яких відображає еволюцію форми 

нагромадження капіталу у вигляді капіталізації ринкової вартості. Як результат, в 

ринковій економіці процес капіталізації виглядає як двоїсте явище: з одного боку, 

це процес нагромадження реального капіталу, з другого – це процес збільшення 

вартості функціонуючого капіталу, що проявляється на фондовому ринку  [138]. 

Експерт наголошує: незалежно від того в якій сфері – виробничій чи 

грошовій, в якій формі – капіталізації прибутку чи капіталізації ринкової вартості, 

відбувається цей процес, результатом є приріст вартості як головна мета 

господарського розвитку. Це дає їй підґрунтя до висновку, що  капіталізація – це 
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система економічних відносин з приводу нагромадження капіталу шляхом 

направлення частки прибутку на збільшення обсягів використовуваного капіталу, 

що веде до приросту вартості національної економіки [138]. 

Сьогодні структурна перебудова світового господарства у зв’язку із 

зрушенням від виробництва товарів до виробництва ідей; масштабного зростання 

трансграничних потоків капіталу;  заміна менш ефективних технологій більш 

ефективними, підвищують роль капіталізації не прибутку, а ринкової вартості як 

механізму максимізації не поточного, а майбутнього прибутку, дуже необхідного 

для постійного інноваційного оновлення виробництва [59]. 

Використання критерію «ступеня індустріального розвитку суспільства», 

що  виділяє сучасна економічна наука (Дж. Гелбрейт, Р. Арон та інші),  дає 

можливість виокремити  у вимірі різних стадій індустріальної цивілізації різні 

домінанти економічних відносин. Це на думку Христофорової І.В. та Дедкової 

М.В. є важливим  для аналізу еволюції капіталізації вартості.  Так, якщо до 

індустріалізації в якості основної домінанти економічних відносин виступали 

речові багатства – основний капітал (матеріальні активи), в індустріальному 

суспільстві він був доповнений оборотним капіталом (фінансові активи), то в 

постіндустріальній економіці зростає значимість інтелектуального капіталу, коли 

загальна сума активів підприємств являє собою сукупність матеріальних, 

фінансових і нематеріальних активів [292, С.37].  

Розширення часових рамок аналізу і розгляд, окрім домінант 

постіндустріального суспільства, також і виділеного нами неоіндустріального 

суспільства (рис.1.1), де окрім матеріальних, фінансових, нематеріальних активів 

надзвичайно важливою є роль інформації та цифровізації (вже не просто 

інформації і появи нових технологій пов’язаних з нею, а швидкості 

розповсюдження та всеохоплюючого характеру їх застосування), а також 

соціальних відносин дає нам можливість показати не тільки еволюційний 

розвиток  форм капіталу, але й розширити трактування поняття капіталізації, 

показати її еволюцію.  Це виділення окремо нео-індустріальної із 

постіндустріальної стадії, є своєрідною подальшою проекцією концепції Белла 
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про індустріальне суспільство [360, 361],  розкриває  концепцію Тофлера про 

хвильовий характер розвитку  суспільства [267] та вписується в 

«постіндустріалізм» А.Пенті. Наступна нео-індустріальна стадія  є важливою з 

точки зору того, що до ключових ознак постіндустріального суспільства 

(панування науки, наукових знань) й важливого значення  інноваційних 

технологій  та інтелектуальної власності додаються  ціннісні орієнтири й зростає 

роль соціуму як нової домінанти, а це означає, що у далеко строковій перспективі 

рушійні сили історії та трансформаційні зміни можуть бути безкровними та 

носити еволюційний характер. Однак вже сьогодні синергія соціальної, 

матеріальних, нематеріальних домінант формує нову якість – сукупний капітал, де 

зростає роль взаємозв’язків інституційної, людської, соціальної компонент. 

 
Рис. 1.1. Домінанти економічних відносин у різних суспільствах 

Джерело: складено автором на основі [267; 292; 360; 361]. 

Особливості сучасного етапу економічного розвитку, нові тенденції, що 

сформувались внаслідок останньої системної світової кризи привнесли  нові 

акценти у розгляд процесу капіталізації, однак залишили актуальними питання 

онтологічних особливостей і ґенези концепції капіталізації, оскільки проблеми 

систематизації, типологізації, методології оцінки стримують процеси управління 

капіталізацією на усіх її рівнях. 
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1.2. Капіталізація економіки: системний підхід  

та методологічні напрямки дослідження 

 

Серед  важливих світових тенденцій, що характеризують трансформацію 

ринкового способу господарювання у відповідь на  виклики сучасної епохи варто  

сьогодні назвати розвиток капіталізації. Зростання зацікавленості до  цих процесів 

проявляється і в Україні. Результати проведених досліджень свідчать, що разом з  

істотними кроками в дослідженні процесів нагромадження капіталів в 

українських умовах питання  встановлення сутності, визначення факторів та 

механізмів, а також наслідків взаємозв’язку розвитку капіталізації із 

структурними та інституційними особливостями господарювання поки що не 

стали предметом теоретичних узагальнень. 

Однією з причин такого стану справ є те, що в економічній літературі 

панують розрізнені, фрагментарні підходи до капіталізації, які часто дають різні 

за змістом визначення. У зв’язку з цим необхідність упорядкування 

методологічного інструментарію дослідження капіталізації, на основі якого 

можна було б відтворити капіталізацію як системний процес, набуває  

актуальності, оскільки це робить можливим дати не тільки його кількісні 

визначення, а й обґрунтувати напрями подальшого розвитку економіки. У цьому 

контексті важливим  є розгляд суті капіталізації економіки з позиції системного 

підходу, визначення її особливостей і напрямів розвитку. 

Як свідчить аналіз найбільш відомих варіантів тлумачення капіталізації, 

що наводяться в основних енциклопедичних виданнях  (Додаток В), в основних 

радянських та пострадянських, сучасних українських виданнях трактування 

капіталізації повторює тлумачення цієї категорії К. Марсом. У період 

адміністративно-планового  управління економікою, коли протиставлялись 

капіталістичний та соціалістичний способи виробництва, визначення капіталізації 

мало ідеологічне підґрунтя, і вона трактувалась навіть як «надання суспільству 

ознак капіталізму, впровадження капіталізму» [229]. Хоча й були спроби у 
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представників української діаспори дати й інші трактування вони теж мали свої 

ідеологічні особливості [93]. Із розвитком ринкових відносин в енциклопедії та 

словниках разом із загальним трактуванням капіталізації почали наводитись і  

похідні від неї окремі поняття капіталізації активів, доходів, земельної ренти, 

платежів при ліквідації юридичної особи, компанії, ринку [292]. 

У контексті розробки теоретичних засад і джерел становлення концепції 

капіталізації заслуговує на увагу дослідження, проведене М.Дедковою, яке 

підтвердило, що в ґенезі концепції капіталізації велика роль відводиться:  

 теорії вартості та її різновидам (трудовій чи класичній теорії вартості, 

теорії витрат, теорії корисності, теорії граничної корисності, теорії цінності блага 

тощо); 

 теорії капіталу і його трактуванням (речовому, факторів виробництва 

або класичній теорії капіталу; грошовому чи міжчасовому трактуванню; 

об'єднаному трактуванню фізичного і людського капіталу; маржиналістському 

підходу; теорії граничної продуктивності та ін.);  

 теоріям вартісного управління (концепції підвищення вартості 

бізнесу, теорії цінності фірми, концепції вартості бізнесу, теорії управління 

вартістю компанії; концепції маркетингу, орієнтованого на вартість; концепції 

вартість-орієнтованого управління; концепції ланцюжка факторів створення 

вартості; концепції «акціонерної вартості» та ін.);  

 теоріям економічного зростання, які, перш за все, орієнтовані на 

макроекономічне зростання [59].  

Затребуваність теоретичних досліджень була викликана  необхідністю 

вирішення проблем, безпосередньо пов’язаних із ефективною реалізацією  змісту 

капіталізації, що дозволяло визначати фактори, умови та механізми реалізації 

цього процесу, розкривати тенденції. Розширення переліку об’єктів та суб’єктів 

капіталізації призводило до появи нових трактовок і самого поняття. 

Узагальнюючи різні тлумачення терміна капіталізація, що 

використовуються на сьогодні економічною теорією та практикою, можна 

виділити чотири такі варіанти: 
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перший, де капіталізація розглядається як процес нагромадження 

капіталу, що відбувається різними шляхами, наприклад, шляхом перетворення в 

капітал отриманих у результаті підприємницької діяльності доходів (прибутку) 

(«перетворення  додаткової вартості у капітал» [247]) чи шляхом віднесенням 

витрат на приріст капітальних активів, а не на витрати звітного періоду [25]; 

другий – капіталізація як процес залучення ресурсів в обіг, перетворення їх 

у капітал [100, 30] (що передбачає розгляд етапів формування, використання, 

розподілу); 

третій – капіталізація як процес зміни форм капіталу. Наприклад,   

переходу капіталу із матеріально-речової форми в грошову форму 

(перетворення майна-власності у грошовий капітал як обернений процес відносно 

процесу нарощування виробничого капіталу за рахунок грошового); 

четвертий – капіталізація як оціночна характеристика вартості 

існуючого капіталу або як метод оцінки вартості підприємства [324] 

(фінансового активу [322]).  

Варто зазначити, що, незважаючи на появу в Україні за останні роки значної 

кількості робіт, в яких розглядають різні аспекти процесу капіталізації, тільки в 

рамках дослідження капіталізації підприємств зроблено вагомі кроки до 

формування  загальної картини, починаючи від  розгляду теоретичних засад і 

методологічних підходів до кількісних оцінок і розробки  пропозицій та заходів 

щодо підвищення капіталізації суб’єктів на мікрорівні. Наприклад, Козоріз М.А. з 

позицій системного підходу для визначення ролі  капіталізації у забезпеченні 

розвитку  суб’єктів  економіки досліджує її: а) як процес перетворення додаткової 

вартості у капітал суб’єктів господарювання; б) як критерій оцінки ринкової 

вартості суб’єктів господарювання; в) з позиції впливу рівня капіталізації на 

розвиток суб’єктів господарювання [100]. 

Та хоча у переважній кількості робіт і згадується макрорівень дослідження 

капіталізації, проте системних досліджень у цьому напрямі практично немає. 

Схожа ситуація і в роботах, присвячених капіталізації на галузевому та 
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територіальному рівнях, які містять багато постановочних питань, але про 

повноту висвітлення проблем й завершеність не йдеться.  

Коли йдеться про капіталізацію країни, то у більшості російськомовних та 

українських видань цей термін або зовсім відсутній, або трактується в рамках 

узагальнення чи спеціалізованого варіанта четвертого виокремленого нами 

підходу. Так, наприклад, якщо у Т.Єршової, капіталізація – це сумарна ринкова 

вартість акцій, що обертаються на фондовій біржі чи в рамках окремої країни, 

то, відповідно, капіталізацією країни названо сумарну ринкову вартість 

корпорацій, що випустили акції у вільний обіг на території цієї країни. Показник 

капіталізації за таких умов використовується як оцінка національного багатства 

країни, місткості корпоративного сектора економіки [321].  

 Однак такий підхід до капіталізації країни  чи економіки є одностороннім і 

стосується тільки визначення ринкової вартості капіталу (майна), причому тільки 

окремих економічних суб’єктів, тому його можна назвати «капіталізацією 

економіки у вузькому розумінні». А оскільки осторонь залишилися інші 

характеристики, що закладені у категоріях «капіталізації»  і «капіталу», то, щоб 

позбутися фрагментарності у розгляді капіталізації країни  чи національної 

економіки, слід ширше поглянути на цю категорію, що дасть змогу відтворити 

капіталізацію як системний процес. 

Як зауважує А.Сливицький, системний підхід виник із необхідності 

наукового дослідження складних систем у ситуаціях, коли об’єкт дослідження 

вимагає цілісного розгляду його частин, неможливості проведення над ним 

експерименту, а також наявності залежності законів поведінки системи від цілі, 

до якої вона прагне [244]. Він виділяє основні принципи системного підходу: 

1) цілісності, що наголошує на неможливості визначення властивостей 

системи як суми властивостей складових її елементів та виведення  з них 

властивостей цілого;  

2) структурності, що передбачає можливість опису системи через 

установлення її структури, тобто мережі зв’язків і відносин системи, а також 
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обумовленість поведінки системи не стільки поведінкою її окремих елементів, 

скільки властивостями її структури; 

3) ієрархічності, згідно з яким кожен компонент системи у свою чергу 

може розглядатись як система, а досліджувана в цьому випадку система являє 

собою один із компонентів більш широкої системи. Ця обставина допускає 

декомпозицію системи і можливість проведення дослідження окремих її 

компонент; 

4) взаємозалежності системи та середовища, оскільки система 

формує та проявляє свої властивості у процесі взаємодії з середовищем, будучи 

при цьому головним активним компонентом; 

5) множинності опису кожної системи, згідно з яким через  

принципіальну складність кожної системи її адекватне пізнання вимагає побудови 

множини різних моделей, кожна з яких описує лише один аспект системи [244]. 

Однією з перших спроб системного дослідження капіталізації України 

можна назвати наукову доповідь, що підготовлена фахівцями Інституту економіки 

та прогнозування НАНУ. У цій роботі капіталізація трактується як складний 

багаторівневий процес, що охоплює всю економіку та проявляється в 

різноманітних формах залежно від того, на якому рівні, в якій сфері та за 

допомогою яких механізмів вона відбувається [92]. Аналізується реальна, 

фінансова, фіктивна, пряма і зворотна капіталізація; автори виділяють 

капіталізацію різних галузей, сфер економіки, ринків (наприклад, капіталізацію 

промисловості, банківської сфери, фондового ринку). У цьому дослідженні 

колективом фахівців було   проаналізовано багато проблем, порушено і розв’язано 

чимало питань, однак формування цілісного бачення капіталізації економіки як 

системи ще не завершено. Перш за все це пов’язано із  багатоаспектністю поняття 

«капітал», який розглядається в різних видах, формах і проявах. 

Заслуговує на увагу формування системного бачення капіталізації через  

побудову її тривимірного уявлення, що представили Буркинський Б. та Горячук 

В. Як система більш високого рівня вона включає в себе уявлення капіталізації як 

процесу, як стану і як відношення, а також враховує її характер (реальна і 
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фіктивна) та рівень здійснення (мікро-, мезо-, макро-). В концептуальній моделі 

логічно поєднано цілі, форми, характер, суб’єкти, механізми та критерії оцінки 

[32]. 

Відтворення капіталізації економіки як системного процесу робить 

актуальним розгляд капіталізації в широкому розумінні, що відрізняється від 

капіталізації у вузькому розумінні просторовим баченням, оскільки «зображення» 

представляється у багатовимірному просторі. Слід відмітити, що капіталізація в 

широкому розумінні не є протиставленням, а включає в себе капіталізацію у 

вузькому розумінні, тобто відрізняється наповненням, причому всі «площини» 

(аспекти розгляду) між собою пов’язані.   

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 суть повною мірою (в різних аспектах), показати 

взаємозв’язки елементів та єдність із середовищем. Необхідність уведення 

капіталізації в широкому розумінні, що трактує також і сутність капіталізації 

економіки як системи, можна пояснити. 

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

«капіталізація» є поняттям другого порядку відносно поняття «капітал», то ж, 

включаючи у розгляд інші  форми капіталу, виходимо із площини економічного 

капіталу і відповідно капіталізації у вузькому розумінні, й переходимо у 

багатовимірний простір (Додаток Д,). Особливістю багатовимірного розгляду є те, 

що капітал уже може й не бути атрибутом окремої людини (економічного 

суб’єкта), легко й відносно швидко обмінюватись чи передаватись від однієї до 

іншої людини, мати кількісний (вартісний) вимір. Тобто у полі зору з’являються 

форми капіталу, наприклад, як людський та  культурний, які  не відчужуються від 

людини й не передаються їй механічно, а накопичуються шляхом тривалого 

процесу освіти, виховання й т. ін. Інший різновид – соціальний капітал, важливою 

характеристикою якого є членство у групі чи приналежність до тих чи інших 
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соціальних кругів. Крім того, 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 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. 

Врахування цих якісних характеристик є важливим завдяки здатності всіх 

форм капіталів конвертуватись в інші форми, й у тому числі в економічний 

капітал, що сприяє їх зростанню. Так, В.Радаєв наголошує, що соціальний капітал 

приносить інформацію про економічні ресурси; адміністративний – відкриває 

найкоротший шлях до їхніх джерел; політичний – дає можливість поборотись за 

ці джерела; культурний – полегшує способи мобілізації економічного капіталу, а 

символічний – дозволяє представити його більш значним в очах інших агентів; 

людський та фізичний – допомагає отримати з використання економічних 

ресурсів найбільші доходи [216].  

Розгляд різних форм капіталу та врахування  здатності капіталів до взаємної 

конвертації розкриває ширші можливості щодо визначення потенціалу 

капіталізації економіки, її кількісних та якісних оцінок, узгодження заходів 

економічної та соціальної політик, спрямованих на ефективне використання 

ресурсів країни. 

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 з перетворення якогось ресурсу, активу, сили (в тому числі самого 

трудівника, господарюючого суб’єкта) в капітал, тобто організація такої 

роботи, щоб власник ресурсу міг заробити на своє пристойне існування і 

постійно  виробляв при цьому деяку «дельту», що дозволяє  зростати та 

розвиватись [295].  
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Якщо капіталізація як процес є похідною від «капіталу», тобто 

розглядається розширено відтворювальна вартість, то однією із складових цього 

процесу є  елементарне налагодження господарства, за якого було б поставлено 

розширене відтворення всіх активів, які в ньому є. Першим кроком на цьому 

шляху є визначення тих активів, що використовуються переважно для  

задоволення господарських потреб, тоді як вони є джерелом капіталу, або можуть 

бути перетворені у  продуктивний капітал. Показовим у цьому контексті є 

дослідження Ернандо де Сото [250], який поставив завдання оцінити, скільки 

накопичило найбідніше населення Землі і знайти відповідь: чому ці активи 

являють собою «мертвий» капітал (тобто є вартістю, яка не дає можливість 

створювати додаткову цінність). 

 За його оцінками, у країнах третього світу, що розвиваються та країнах 

колишнього соцтабору правовий статус приблизно 85% міської землі та 40–53% 

сільськогосподарських земель такий, що вона не може бути використана для 

створення капіталу. Крім того, сукупна вартість нерухомості, яку використовують 

бідняки третього світу і країни колишнього соцтабору і яка не є їх легальною 

власністю1, становить не менше 9,3 трлн дол. США (Додаток Ж). Ці суми є 

грандіозними, оскільки – це майже вдвічі більше, ніж сума всіх доларів США, що 

перебувала в обігу у світі; це приблизно величина сукупної вартості всіх 

компаній, акції яких представлені на 20 найбільших фондових ринках світу; це 

більш ніж у 20 разів перевищує суму прямих іноземних інвестицій у країни 

третього світу й колишнього соцтабору за період 1989–1999 рр., у 46 разів суму 

кредитів Світового  банку за три останніх десятиліття, і в 93 рази суму 

економічної допомоги, наданої цим країнам за той самий період часу [250]. 

Особливо значними ці суми виглядають з позиції окремої країни. Так, 

якщо подивитись на  приклади тільки для  чотирьох країн – Філіппін, Перу, Гаїті, 

Єгипту –  оцінки величини «омертвілого» капіталу  з точки зору втрачених 

                                                
1 У містах 85% нерухомості не мають легального статусу, оскільки будинки або побудовані  з 

порушення закону, або землевідвід оформлений не так, як потрібно, або будинки можливо 

спочатку й мали легальний статус, але згодом його втратили, або побудовані державною 

організацією з порушенням норм та вимог закону. 
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можливостей, то для Філіппін  132,9 млрд дол. нелегального (не включеного в 

офіційний обіг) капіталу зіставно з 14-кратною величиною прямих іноземних 

інвестицій за період з 1993–1998 р.; для Перу 74,2 млрд дол. нелегального 

капіталу можна порівняти з 11-кратним капіталом найбільших державних 

підприємств за умови їх приватизації; для Гаїті 5,2 млрд дол. нелегального 

капіталу – це, серед іншого, ще й 1-кратна сума заощаджень та строкових вкладів 

у комерційних банках; для Єгипту 241,2 млрд дол. – це 30-кратна ринкова вартість 

746 компаній, зареєстрованих на Каїрській фондовій біржі. 

Ернандо де Сото називає ці капітали «омертвілими» тому, що їх 

використовують переважно  тільки для задоволення споживчих та господарських 

потреб, тоді як на Заході такі ж активи ведуть подвійне життя, зокрема, можуть 

приводити в рух більш довгі виробничі цикли, можуть бути використані для 

забезпечення інтересів інших сторін, наприклад, як застави при іпотеці чи за 

іншими видами кредитування. Він наголошує, що 9,3 трлн дол. США ресурсів не 

приносять користі за межами прямого господарського використання окремих 

осіб, тобто не можуть перетворитись із матеріальних активів у продуктивний 

капітал тому, що є нелегальними: стосовно цих активів важко підтвердити або 

заперечити наявність прав власності, оскільки законні правила відсутні або не 

діють; потенційно корисні  економічні властивості активів не описані й не 

організовані; їх не можна використати для виробництва додаткового доходу, 

оскільки їх невизначеність та незафіксованість відкривають широкий простір для 

плутанини, нечесності й визнання операцій недійсними [250]. 

Отже, якщо капітал являє собою не просто нагромаджений  запас активів, а 

потенціал розгортання нового виробництва, то у контексті капіталізації економіки 

однією із її ключових складових стає організація процесу трансформації 

потенційної енергії активів, ресурсів, запасів у форму капіталів і навпаки. 

Вирішення цього завдання пролягає через активне впровадження у життя 

інституту приватної власності, що  не тільки забезпечуватиме систему захисту 

прав власності на майно, але й також через систему документарного відображення 

активів різко зменшить витрати на отримання інформації про економічні 
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характеристики  активів, полегшить досягнення згоди у питанні щодо того, як 

використовувати активи для подальшого виробництва й поглиблення системи 

розподілу праці. Необхідні також правові інститути та політична воля, які б 

гарантували ефективність цих механізмів. 

Для України та інших країн перехідної економіки важливим напрямом є 

формування  інституціонального середовища, яке забезпечуватиме  вільний обіг 

активів. Йдеться про розвиток фондового ринку та активізацію діяльності  сектора 

небанківських фінансових установ. 

По-третє, системний підхід до аналізу капіталізації економіки 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? 

Слід зазначити, що коли йдеться про зростання капіталізації окремих 

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 чи економіки, 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,  причому не має значення, 

скільки та які рівні капіталізації виділяються.  

У дослідженні Інституту економіки та прогнозування НАНУ фахівці 

виділили декілька структурних рівнів капіталізації економіки, а саме: 

капіталізацію суб’єктів, включаючи підприємства та домашні господарства; 

макроекономічну капіталізацію; капіталізацію національного багатства; 

капіталізацію інститутів; глобальну капіталізацію.  Ці потоки капіталізації 

взаємодіють один з одним, але водночас відокремлені один від одного і кожен 

характеризується особливою історичною місією [92]. 
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Активне  поширення глобалізаційних процесів дає підстави виділяти 

окремо ще й такі рівні капіталізації як капіталізація транснаціональних 

корпорацій (ТНК), оскільки сучасні ТНК вийшли далеко за рамки однієї галузі, 

країни і об’єднують  інтереси та капітали різних держав, а також  розглядати 

капіталізацію окремих груп/об’єднань/союзів країн та глобальної (світової) 

економіки (рис.1.2. Рівні капіталізації).  

 

Рис. 1.2. Рівні капіталізації 

Джерело: складено автором. 

Як приклад узгодження структурних рівнів капіталізації заслуговує на увагу 

підхід російських дослідників, які запропонували зобразити країну у вигляді 

трьох поверхів. Так, на її найнижчому поверсі країна є просто сукупністю 

приватних власників, де кожен ставить за мету зростання своєї капіталізації; 

другий поверх пов’язаний із створенням свого роду арбітра, що діє в 

законодавчому полі,  тобто системи інститутів, які відповідають за узгодження 

інтересів суб’єктів; на третьому поверсі вирішується питання ідентичності та 

напрямку загальнонаціонального розвитку [84]. Отже, капіталізація на нижньому 

поверсі залежить від успішності  реалізації потенціалу і налагодження  

розширеного відтворення  господарюючих суб’єктів. На середньому – від 

корпоративних  відносин між ними, системи правил розподілу ресурсів країни 
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між проектами її підприємців. На верхньому – від того, наскільки правильно 

суспільство визначає інтегральні ціннісні орієнтири, будує свою ідентичність, 

конструює систему потреб і визначає можливості [295].  

Необхідність розгляду не тільки капіталізації економіки, а й капіталізації 

країни стає очевидним у координатах визначення національної ідентичності і 

відходу від спрощеного сприйняття країни тільки як географічної території 

окресленої кордонами. Більш того, в сучасних умовах темпи і якість економічного 

зростання у вирішальній мірі залежать вже не тільки від наявності, але і від якості 

та організації функціонування капіталів, що виокремлює  зростаючу роль 

інституціонального капіталу й актуалізує важливість рівня «країна»  у системі 

капіталізації. У відповідь на затребуваність практикою розвиток теорії 

інституціонального капіталу покликаний усунути існуючі протиріччя в 

трактуваннях, встановити систему інститутів, які організовують взаємодію 

капіталів і на основі аналізу найбільш ефективних інституційних сфер в світовій 

практиці визначити відсутні ланки в організаційному механізмі не тільки для 

окремих країн, а й на рівні світового господарства [50]. 

Таким чином, незважаючи 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, що 

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 завдяки чому відбувається 

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

рамках визначених суспільством цілей розвитку.  
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1.3. Значення теоретичних та емпіричних моделей ендогенного  

зростання у виявленні синергетичного характеру форм капіталу,  

розширенні ролі  й сутності капіталізації 

 

 Детальний аналіз становлення  концепції  капіталізації свідчить, що 

кожний етап розвитку економічної думки у частині  поглядів на природу капіталу 

відображає конкретний етап економічного розвитку суспільства, його виробничих 

сил, розвитку науки, практичних потреб. Кожний із зроблених кроків у розбудові  

теорій зростання та розвитку розкривав нові сторони капіталу і, відповідно, 

проявляв й нову сутність капіталізації на різних рівнях. 

Якщо представити коротко погляди вчених різних наукових течій на 

капітал, то яка б форма не розглядалась,  його природа залишається незмінною – 

це інвестована суспільна праця, неперервність руху якої приносить дохід: 

- меркантилізм: капітал – гроші у вигляді золота та срібла, що 

приносять дохід; 

- фізіократи: капітал – це багатство, що є результатом прикладення 

праці до землі, яке створює дохід (дохід - продукти землеробства); 

- класична політекономія: капітал – багатство, що створюється не 

тільки у сфері обігу, але й у сфері матеріального виробництва (включаючи землю) 

в результаті об’єднання праці з факторами виробництва, що і дає дохід; 

- марксизм пов’язував дохід із результатом виробничого споживання 

об’єднаного капіталу з робочою силою, що створювало підприємцю можливість 

присвоєння неоплаченої праці робітника. Капітал – це не річ, а визначені, 

суспільні, приналежні певній історичній формації суспільства виробничі 

відносини, представлені в речі і надають цій речі специфічний суспільний 

характер. Вартість, що приносить додану вартість; 

- маржиналізм:  капітал – це проміжний продукт, створений працею і 

природою для підвищення продуктивності виробництва (дохід визначається 

граничною продуктивністю капіталу);  
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- неокласична школа: капітал – самозростаюча вартість у власності 

працедавця, джерелом якої є неоплачена праця найманих працівників; 

- кейнсіанство: капітал - багатство, здатне приносити доходи; грошова 

форма багатства завжди має альтернативні можливості капітального 

застосування, що порівнюються щодо доходності з банківським відсотком; 

- монетаризм: капітал – гроші, універсальний товар ділового світу [34]. 

Дослідники підкреслюють, що розвиток теорії  капіталу  призвів до появи 

багатьох різних об’єктивних та суб’єктивних його трактувань. На думку Дедкової 

М.В. це пояснюється тим, що багато західних економістів, будь-який засіб 

виробництва, будь-яку річ, гроші вважають капіталом, оскільки вони приносять 

прибуток як тільки починають використовуватись в господарській діяльності. «В 

одних випадках прибуток оголошується продуктом праці машин (Дж. Мілль), в 

інших – витратами нагромадженої праці (Дж. Мак-Куллох), по-третє – це 

відшкодування підприємцю за те, що він утримався від негайного споживання 

капіталу і авансував його для справи (Н.Сеніор), по-четверте – це відповідна 

частка продукту, що сприяє продуктивності капіталу (Ф. Візер, Дж. Кларк), по-

п'яте – плата підприємцеві за організацію і управління виробництвом і квазірента, 

яка обумовлена негнучкістю пропозиції товарів і послуг в короткостроковому 

періоді (А. Маршалл), в шостих – плата за ризик і т.д.» [59].  

Сучасний підхід до структурування сукупності теорії капіталу за його 

трактуванням є ширшим. В той час як стара школа, зокрема, Дж. Хікс по 

відношенню до теорії капіталу розділяв економістів на дві групи: 1) 

«прихильників теорії фонду» («fundists»), які визначали капітал як грошову 

вартість; 2) «матеріалістів» - прихильників трактування капіталу як сукупності 

предметів (що найбільш повно характеризується поняттям «фізичний капітал») 

[294], то сьогодні, наприклад, на думку Чернікової Л.І.  трактування може бути 

представлено як: речове, грошове, враховувати часовий, маржиналістський 

підходи та єдність фізичного і людського капіталу [294]. 

У 20 ст. внаслідок критичного переосмислення логіки неокласичних теорій 

ринку сформувався новий напрямок економічної думки – інституціоналізм. 
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Застосування інституціональної методології до пізнання  економічного зростання 

та капіталізації дало можливість розглядати дані явища з якісно нової позиції як 

таких, що породжуються та обмежуються відповідним розвитком інститутів. 

Сучасна економічна наука взявши від попередніх теорій тезу, що головна 

основа капіталу – інвестований суспільна праця, розвиває нові типології капіталу 

аналізуючи їх на предмет їх відповідності ключовим ознаками капіталу – 

з'єднання факторів виробництва (живої і матеріалізованої праці), продуктивне 

споживання, генерування вартості, безперервність відтворення [59, 264]. 

Метаморфози капіталу в рамках його кругообігу, а також трансформації 

капіталу в історичній ретроспективі – результат постійного руху капіталу і його 

якісної еволюції, не припиняються і в даний час. Як підкреслює Чернікова Л.І., 

теорія, емпірика та практика сприяли формуванню нових і дуже специфічних його 

різновидів – венчурного капіталу, бренд-капіталу, інтелектуального, людського, 

репутаційного, пабліцітного, інформаційного, соціального, організаційного, 

культурного, структурного, інформаційного та ін. 

Слід відмітити важливу роль економічної синергетики, в рамках якої було  

сформульовано нове бачення фінансового капіталу [67; 68; 75].  Згідно з 

нестандартним трактуванням Євстигнеєвої Л.П. та Євстигнеєва Р.Н., фінансовий 

капітал – є динамічною відтворювальною формою багатства як умови 

життєдіяльності соціуму – і розглядається ними через ідею трикутника 

фінансових капіталів. «Цей трикутник передбачає постійну кооперацію 

фінансових капіталів, представлених поєднанням, по-перше, грошового і торгово-

промислового капіталу (Гільфердинг), по-друге грошового національного і 

валютно-грошового капіталу (Кейнс), по-третє грошового національного капіталу 

і монополізованого державою ВВП» [67; 68]. У концепції Євстигнєєвих суто 

економічне визначення фінансового капіталу постійно доповнюється, зокрема 

вводяться в аналіз соціальні та моральні компоненти, що розширюють його 

характеристики як нелінійної категорії [193].  

Економічна синергетика працює з ідеєю ендогенної, тобто такої, що 

визріває всередині суспільства, еволюції. Ендогенна еволюція передбачає 
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принципи ринкової самоорганізації. Але це не означає, на думку Євстигнеєвих, 

що ринкова самоорганізація не може бути виключно стихійною, як і не може бути 

зведена до державного планування. Тим самим економічна синергетика 

виявляється, з одного боку, включеною в енергетичний обмін – «економічна 

синергетика – зовнішнє середовище». З іншого боку, енергетика економічної 

системи як цілісності ... має ендогенні джерела соціальної енергії. Вони 

породжуються соціальною активністю відносин в суспільстві і його здатністю 

підтримувати високий соціальний тонус [193]. 

Одночасно з  розвитком теорій капіталу, суттєвий внесок у розширення 

розуміння процесу капіталізації внесено розвитком теорій економічного 

зростання, особливо появою теорій ендогенного зростання, розвиток яких відкрив 

нові форми капіталу. Створення  однієї із перших моделей ендогенного 

економічного зростання належить К.Д.Ероу який  розумів економічне зростання 

як явище, що продукується внутрішніми джерелами і тому центральна ідея 

концепції полягала у важливості отримання та нагромадження знань, навиків та 

умінь в процесі навчання та власного досвіду в процесі безпосередньої 

професійної діяльності. Вперше послідовно та доказово описав значимість 

людського капіталу, як основної умови та джерела економічного зростання, 

американський економіст  Г.Беккер; а П.Ромер та Р.Лукас, розглядаючи наявність 

позитивних зовнішніх ефектів (екстарналій) від навчання у своїх теоретичних 

моделях показали важливість нагромадження персоніфікованого людського 

капіталу для економічного зростання. 

Загалом поштовхом для появи теорії ендогенного зростання стала критика 

моделей екзогенної теорії росту (таблиця 1.1), основним недоліком якої було те, 

що всі ключові параметри моделей (Харода, Домара, Солоу, Свана) були задані 

екзогенно: люди зберігали екзогенну частку  доходу, технічний прогрес 

розвивався з екзогенно заданою швидкістю, населення  також змінювалось з 

деякою заданою швидкістю. 
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Таблиця 1.1  

Теоретичні розробки, які стали підґрунтям для розвитку  

теорії ендогенного зростання 

 Автори Результати 

Рой Харрод [444, 445],  

Овсій Домар [397]. 

Показано можливість існування експоненціального зростання на 

основі нагромадження капіталу і змін продуктивності. 

Роберт Солоу [541], 

Тревор Сван [544]. 

Обґрунтовано значення нагромадження капіталу і взаємозв'язок 

двох основних факторів виробництва - праці і капіталу, їх 

взаємовідносин з екзогенними змінами продуктивності - 

технічним прогресом, і відповідно, можливість розвитку 

загальних тенденцій зростання основних реальних змінних 

економіки на цій основі і досягнення стійкого збалансованого 

зростання. 

Девід Касс [375], 

Тьялінг  

Купманс [475], 

Пітер Даймонд [396]. 

Неокласична теорія доповнена динамічними оптимізаційними 

моделями, що вбудовують у моделі зростання поведінку 

споживача і ендогенезовану норму заощаджень на основі 

включення в довгостроковий аналіз так званої проблеми Ф.Рамсея 

[521]. 

Від цієї моделі до теперішнього часу відштовхується вся теорія 

зростання, в тому числі і моделі «нової хвилі». 

Джерело: [158, С.27]. 
 

У процесі становлення теорії ендогенного зростання експерти часто 

виділяють п’ять хвиль, упродовж яких  пошук ідей, які б нівелювали слабкі місця 

екзогенних моделей, відбувався у трьох напрямах: розширенні переліку факторів 

росту, «ендогенізації» норми заощаджень та технічного прогресу. Поява  

теоретичних конструкцій з включенням додаткових чинників і детермінант легко 

пояснювалась потребою врахування детермінант, які визначаються суб'єктивним 

фактором - поведінкою людей, суспільства і держави. У напрямку «ендогенізації» 

окремих параметрів моделей росту було зроблено ряд спроб, які внесли важливий  

внесок в теорію. Зокрема, виклик  щодо «ендогенізації» норми заощаджень 

прийняли моделі  розроблені Д.Кассом і Т.Купмансом (Cass, 1965; Koopmans, 

1965) [375; 475], що базувались на ідеях Рамсея (Ramsey, 1928) [521] та моделі з 

поколіннями, що перекриваються П.Даймонда (Diamond, 1965) [396]. Крім того,  

питання про ендогенізаціі норми заощаджень розглядався представниками 
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посткейнсіанства, Н. Калдором (Kaldor N., 1961) [465], Дж. Стігліцем (Stigliz J.E., 

1969) [543].  

Однак ці пошуки не дали повноцінну відповідь звідки береться економічне 

зростання і чому воно відрізняється в різних країнах. Після двадцятирічного 

періоду застою прорив у розвитку теорії зростання відбувся у напрямку в якому 

досліджувались способи «ендогенізації» технічного прогресу, зокрема, через: 

- припущення про зростаючу віддачу від масштабу, 

- моделювання стимулів фірм покращувати технології. 

На сучасному етапі сукупність теорій і моделей ендогенного економічного 

зростання часто об'єдують у 7 груп. Зокрема, Шараев Ю.В. запропонував 

наступну класифікацію [299]: 

1. Моделі, в яких представлено виробництво інновацій як продукту, 

виробленого особливим сектором економіки, тобто безпосередньо процесом на  

учних досліджень і розробок (НДДКР) (моделі Пола Ромера, Агійона і Хоуіта, 

Гросмана і Хелпмана)  [331, 441, 526-528]. 

2. Моделі, в яких людський капітал є найважливішим джерелом 

економічного зростання (оскільки діяльність, спрямована на розвиток самої 

людини, збільшує людський капітал) (моделі Роберта Лукаса (Lucas, 1988), 

Менк'ю - Д. Ромера – Вейла (Mankiw, Romer, Weil, 1992)) [493; 498]. 

3. Моделі навчання на практиці (Leaming - by - doing) - моделі Пола 

Ромера (Romer, 1986), Сержіо Ребело (Rebelo, 1991), Роберта Барро (Вагго, 1990) 

[350; 522; 526]. 

4. Моделі міжнародної торгівлі та поширення технологій – моделі 

Гроссмана і Хелпмана (Grossman, Helpman, 1991), Барро і Сала-і-Мартіна (Вагго, 

Sala - i -Martin, 1995), Базу та Вейла (Basu, Weil, 1998), Лукаса (Lucas, 1993), 

Джауме Вентури (Ventura, 1997), Зeйрa (Zeira, 1998) [351; 354; 441; 492; 563; 579]. 

5. Моделі технічного прогресу і населення - моделі Майкла Кремера 

(Kremer, 1993), Хансена і Прескотта (Hansen, Precott, 1998), Галор і Вейла (Galor, 

Weil, 1998) [428; 443; 476]. 
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6. Моделі нерівності розподілу та економічного зростання - моделі Ролана 

Бенабоу (Benabou, 1996), Алесіни і Родрік (Alesina, Rodrik, 1994), Агіона і 

Болтона (Aghion, Bolton, 1997)  [330; 337; 362]. 

7. Моделі державної політики та економічного зростання (залежність 

темпів економічного зростання від параметрів державної фіскальної політики - 

неокласичні моделі з включенням параметрів фіскальної політики; модель 

продуктивних послуг державного сектора - дослідження Барро і Сала-і-Мартіна 

(Вагго,1990; Вагго, Sala - i - Martin, 1992)) [350; 351]. 

Слід зауважити, що в значній мірі більшість моделей, які розвивають 

сьогодні навіть досить вузький аспект в теорії економічного зростання, 

відштовхуються від вищезгаданих ендогенних моделей (рис.1.3.). Серед причин 

успіху теорії ендогенного зростання можна зазначити не тільки те, що теоретичні 

розробки використовували дослідження суміжних розділів економічної теорії, в 

теорію зростання увійшли теорія прав власності, структура ринків та інші 

положення, але й тим, що її розвиток  базувався на значному масиві емпіричних 

досліджень.  

 

 

Рис. 1.3. Вплив економічних теорій на розвиток теорії  ендогенного зростання 

Джерело: авторська розробка.  
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Підтвердження теоретичних моделей подальшими дослідженнями на базі 

емпіричних моделей і кількісним тестуванням результатів виступає важливим 

елементом взаємозв’язків «теорія-емпірика-практика», що забезпечує 

достовірність наукових концепцій та можливості застосування економічного 

знання на практиці. 

Одним із вдалих прикладів  підтвердження важливої ролі емпіричного 

тестування  для перевірки теоретичних гіпотез щодо наявності взаємозв’язку 

економічного зростання, науки та інновацій можна назвати дослідження 

М.А.Каневої та Г.А.Унтури [88; 89]. Таблиця 1.2 дозволяє наочно уявити 

хронологію розвитку теорій і емпіричних підтверджень взаємозв'язків 

економічного зростання на макро- й регіональному рівнях та інноваційної 

діяльності. В ній чітко видно наявність  часового розриву між створенням теорій і 

працями по їх емпіричній перевірці. Наведений приклад демонструє  більш ніж 

30-річний розрив між теорією та практикою який пояснюється тим, що для 

реалізації емпіричних досліджень були необхідні розвинуті кількісні методи, в 

першу чергу економетричні. Активний розвиток економетрики у 80-90- ті роки 

дав поштовх до розвитку емпіричних робіт які підтвердили коректність багатьох 

теоретичних конструкцій [88; 89]. Серед сучасних методів, які активно 

використовуються сьогодні для моделювання  взаємозв’язку  економічного 

зростання та інновацій: факторний аналіз, регресійний аналіз, функціональний 

аналіз, байєсівський підхід,  кластерний аналіз, просторова економетрика, методи 

економічної географії і матриця Морана, виробнича функція знань, модель 

виробничого потенціалу, нелінійне моделювання на основі синергетичного 

підходу [88]. Дослідження Каневої М.А. та Унтури Г.А. показало, що існуючі на 

сьогоднішній день напрямки  теоретичних досліджень не тільки еволюціонують і 

проникають один в одного, але й вже існує симбіоз теоретичних і емпіричних 

моделей який забезпечується використанням підходу, що лежить на стику теорії і 

практики - просторової економетрики  (табл. 1.2). 
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Таблиця 1.2  

Хронологія створених теорій і емпіричних підтверджень 

 Період  Теорія  Емпірика 

1940-і рр.  

1945 - лінійна модель взаємозв'язку 

економічного зростання та інновацій 

Буша [372].  

Емпіричних перевірок теорій 

взаємозв'язку економічного зростання та 

інновацій в цей період не було.  

1950-і рр.  

Моделі екзогенного зростання  

1957 - модель екзогенного зростання 

Солоу в 1957 р [541].  

1960-і рр.  

1962 - теорія дифузії інновацій [525], 

1965 - модель Узави [561], 

1969 - теорія перетоків знань [461]. 

1970-і рр.  
1979 - концепція виробничої функції 

знань (ВФЗ) [439]. 

1980-і рр.  

1985- Системний підхід: національні та 

регіональні інноваційні системи [496]. 

Моделі ендогенного зростання:  

1986 - модель Ромера [526, P.1002–1037], 

1988 - модель Узави - Лукаса [493], 

1988 - просторова економетрика 

інновацій, моделі SAR і SEM [342] . 

1986 - модель перетоку знань Джаффе 

[462],  

1986 - модель Аудреша і Фелдман [345]. 

1990-і рр.  

1991 - модель Гроссмана і Хелпмана 

[441],  

1992 - модель Агійона і Хоувітта [331].  

1995 - модель Барро та  

Сала-і-Мартіна [351],  

1997 - економетричні моделі ВФЗ [340].  

2000-і рр.    

2008 - емпірична перевірка системного 

підходу - національна інноваційна 

система [414].  

2010-і рр.  

2012- динамічна просторова модель 

[346],  

2013- модифікована просторово- 

авторегресійна модель [130].  

2011 - інші емпіричні підходи - 

синергетичний підхід [227], 

2013 - емпірична перевірка системного 

підходу - національна інноваційна 

система [437],  

2013 - економетричні моделі ВФЗ [500], 

2014 - інші емпіричні підходи - модель 

виробничого потенціалу [2],  

2015 - нові економетричні моделі ВФЗ 

[380], 

2017 - інші емпіричні моделі - модель 

Сала-і-Мартіна з додаванням перетоку 

знань [352; 524].  

Примітка: в таблиці в частині теорій вказані тільки вихідні роботи в рамках 

кожного з напрямків, щоб визначити хронологію їх розвитку.  

Джерело: [89]. 
 

Варто підкреслити, що позитивні ефекти від взаємозв’язку між теорією і 

емпірикою будуть тільки тоді  тривалими і значущими, коли будуть враховані та 

підтримані подальшою практикою. Так, Замулін О.А. і Сонін К.І. підкреслюючи 
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значення  теорії ендогенного зростання для сучасного розвитку країн, що 

розвиваються, наголошують на важливих тезах теорії, які мають бути 

впроваджені в реальне життя: 1) необхідності  вільної конкуренції, мобільності 

робочої сили, вільного входу/виходу фірм на ринок; 2) потребі відкритості 

економіки (оскільки імітація передових технологій неможлива без прямих 

іноземних інвестицій, найму іноземної робочої сили, інтеграції у світовий 

освітянський та науковий простір); 3) відповідності  системи освіти потребам 

ринку (навчання передовим технологіям є обов’язковою умовою підвищення 

продуктивності); 4) шанобливому ставленні до навколишнього середовища, 

забруднення якого стає тягарем для економіки, погіршує благополуччя населення, 

стримує економічну динаміку; 5) побудові правильних політичних інститутів, 

оскільки для швидкого економічного зростання необхідні масштабні інвестиції 

які неможливі без ефективної бюрократії і надійного захисту прав власності (такі 

інститути потребують конкурентної політичної системи із вбудованою системою 

стримувань та противаг які гарантуватимуть дотримання законів) [74]. 

У контексті  аналізу капіталізації економіки це означає, що залежно від 

факторів досягнення, капіталізація може бути як ендогенною (що обумовлена 

факторами внутрішнього походження) так і екзогенною (тобто відбуватись під 

впливом зовнішніх сил). На практиці складно розділити у часі ефекти впливу 

зовнішніх та внутрішніх факторів, бо вони можуть діяти і з різною силою, 

тривалістю, у різних сферах, однак разом підтримувати динамічний характер 

процесу капіталізації. 

Емпіричні дослідження також дали можливість показати, що  наявність  

факторів  економічного зростання  лише визначає здатність економіки до росту, 

тобто є необхідною, але не достатньою умовою існування економічного 

зростання. Мішулін Г.М. та Стягун А.В. підкреслюють, що фактори, які 

знаходяться у стані спокою, або ж задіяні в незмінній кількості і в якісному 

співвідношенні не призводять до збільшення випуску, а тому й не можуть бути 

першопричиною економічного зростання. Доказом цього може бути ситуація, 

коли у країні наділеній трудовими, природними і капітальними ресурсами в 
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достатній мірі, не відбувається економічного зростання, а навпаки - держава 

переживає економічну кризу. Така постановка питання  поставила на порядок 

денний актуальність наукової гіпотези щодо важливості джерел (першопричин)  

економічного зростання – сукупності соціально-економічних, політичних і 

психологічних елементів економічної системи, що генерують імпульс зростання, 

що впливає на сферу суспільного виробництва [158, С.84].      

Таким джерелом росту, на нашу думку, сьогодні виступає капіталізація 

економіки. Більш того, якщо трактувати сутність капіталізації у триєдиному 

вимірі – як процес, стан і відношення, то  аналіз теоретичних й емпіричних 

підходів до дослідження сутності й трансформації капіталу, його ролі в 

забезпеченні економічного зростання дає розуміння того, що на сучасному етапі 

розвитку,  нагромадження і трансформація 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 і може забезпечувати подальше 

розширене відтворення  матеріальних та нематеріальних благ і послуг з метою 

задоволення більшої кількості приватних та суспільних потреб на більш високому 

якісному рівні, тобто капіталізація виступає не тільки джерелом зростання, але й 

складовою механізму забезпечення стійкого економічного розвитку. 

 

1.4. Капіталізація та економічний розвиток 

 

Системний підхід у дослідженні категорії капіталізації, а саме капіталізації 

економіки, викликає необхідність також і визнання багатовекторності  критеріїв 

ефективності, оскільки будь-який один критерій не відображає всієї множини  

відносин системи, а також важливої ролі неформалізованих (зокрема, 

суб’єктивних) її складових. Це саме стосується і кількісних оцінок капіталізації 

країни та національної економіки. 
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Як приклад вибору критеріїв у контексті оцінки характеру впливу 

капіталізації на економічний розвиток доречно згадати роботу [13] Г.Башнянина і 

Ю.Турянського, у якій капіталізація розглядається як процес розширення 

приватного сектора економіки або інвестування чистого (чи валового) грошового 

доходу в певну економічну діяльність. На основі такого визначення 

капіталізаційних процесів виділено два їх типи: 1) формаційна капіталізація як 

процес розширення приватного сектора економіки; 2) функціональна капіталізація 

як процес інвестування чистого грошового доходу в економічну діяльність. 

Перша кваліфікується ще як макроекономічна (проявляється здебільшого на 

макроекономічному рівні національної економіки), а друга – як мікроекономічна 

капіталізація. 

Проведений авторами роботи аналіз економічної літератури дав їм 

підстави виділити три концепції чи трактування характеру впливу капіталізації на 

економічний розвиток: 1) марксистська інтерпретація, яка переважно негативно 

оцінює вплив капіталізації на результативність функціонування економіки; 2) 

ліберальна чи консервативна інтерпретація, згідно з якою капіталізація позитивно 

впливає на економіку; 3) центристська (або соціал-демократична) інтерпретація, 

яка розглядає капіталізацію одночасно як позитивний і негативний економічний 

процес [13]. 

Залежно від характеру (типу) впливу капіталізації на економічний 

розвиток Г.Башнянин і Ю.Турянський умовно виділили кілька метрологічних 

типів капіталізаційної ефективності: 1) позитивна капіталізаційна ефективність, за 

умови формування якої посилення капіталізації супроводжується підвищенням 

економічної ефективності функціонування господарських систем. Крива 

ефективності має висхідний характер і лежить під позитивним кутом нахилу до 

осі «масштаб капіталізації»; 2) нейтральна або майже нейтральна капіталізаційна 

ефективність, за якої капіталізація не впливає (позитивно чи негативно) на 

результативність функціонування господарських систем. Графік ефективності 

горизонтальний або майже горизонтальний (у висхідному чи нисхідному напрямі 

до осі «масштаби капіталізації»); 3) негативна капіталізаційна ефективність [13]. 
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Іншою точкою зору на ефективність процесу капіталізації економіки може 

бути підхід, який базується на оцінці того, наскільки  виконуються функції 

капіталізації, які у свою чергу відображають  економічну сутність процесу і 

дерево цілей (якщо це система у багатовимірному полі), що підпорядковано 

досягненню основної мети. На сучасному етапі, як зазначає Т.Малова, на перший 

план виходить аналіз функцій, які відображають створення  умов не тільки для 

стійкого функціонування  й модернізації національного господарства, а  й для  

реалізації економічної стратегії в довгостроковому періоді. Серед експертів не 

викликають дискусії такі виділені функції [138]:  

– розподільча функція процесу капіталізації, що забезпечує перелив 

капіталу між секторами та суб’єктами економіки, і це створює тенденцію 

вирівнювання граничної продуктивності капіталу в реальному секторі 

національної економіки;  

– відтворювальна функція процесу капіталізації забезпечує постійність 

кругообігу й нагромадження капіталу як на  рівні національної економіки, так і на 

рівні окремого суб’єкта (завдяки цій функції процес капіталізації має регулюючий 

вплив на темпи і пропорції розвитку господарства, зміни галузевої й 

територіальної структур); 

 – стратегічна функція процесу капіталізації полягає у формуванні джерел 

ресурсів, що забезпечують можливість стратегічного розвитку економічного 

суб’єкта в довгостроковому періоді; 

– інноваційна функція процесу капіталізації полягає у фінансуванні 

нововведень за рахунок того, що інноваційна діяльність має амбівалентний 

характер: з одного боку, зменшує ринкову вартість об’єкта, знецінюючи його 

основні виробничі фонди, з іншого –  підвищує її, збільшуючи вартість 

нематеріальних активів і оборотних фондів, а також людського капіталу. 

Змінюючи співвідношення між інноваційним і традиційним способами 

господарювання на користь інноваційної діяльності, процес капіталізації створює 

додаткову вартість, яка зростає внаслідок генерації потоків інновацій із 

залученням дедалі менших за обсягами запасів фізичного капіталу. Його заміщує 
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капітал у формі прав на фінанси, технології, інформацію, інші інтелектуальні 

ресурси. 

Варто наголосити,  що важливим критерієм ефективності капіталізації на 

макрорівні є забезпечення  можливості реалізації капіталізації суб’єктів нижніх 

рівнів (див. рис.1.2), що підтримуватиме здатність досягнення поставлених ними 

цілей на коротко- та середньострокових часових проміжках та забезпечуватиме 

досягнення стратегічної мети держави у довгостроковій перспективі. Для 

(вертикального та горизонтального) узгодження цілей капіталізації 

макроекономічної системи слід детальніше розглянути  функції різних суб’єктів. 

На сьогоднішній день функції капіталізації на рівні підприємства 

дослідниками розглянуто найбільш повно [116; 188]. Заслуговує на увагу підхід 

Кривов’язюк І.В., Пушкарчук І.М., Волинчук Ю.В., які запропонувати авторську 

класифікацію різновидів капіталізації підприємства за рядом ознак: 1) за формою 

прояву (за способом ініціювання, залежно від механізму нарощування власних 

джерел фінансування) – реальна, маркетингова, ринкова; 2) за методами 

досягнення – ефективна, неефективна; 3) залежно від факторів досягнення – 

ендогенна, екзогенна; 4) за рівнем активності – активна, пасивна; 5) відповідно 

до форми капіталу – капіталізація людського капіталу,  матеріальна,  

нематеріальна; 6) залежно від періоду її здійснення – стратегічна, тактична 

капіталізація; 7) залежно від застосовуваних методів капіталізації – традиційна 

капіталізація,  інноваційна; 8) залежно від способу відображення прибутку в 

фінансовій звітності – відкрита, прихована капіталізація [116]. 

Важливими функціями ринкової капіталізації Побурко О.Я., крім вже 

названих розподільчої та стратегічної функцій, називає наступні: а) оцінюючу для 

відображення оцінки фінансового-господарської діяльності підприємства з метою 

вивчення її ефективності та виявлення наявних резервів, відповідальність 

діяльності підприємства міжнародним критеріям ефективності; б) прогностичну, 

що слугує індикатором майбутнього стану підприємства, основний зміст цієї 

функції полягає в оцінюванні потенціалу підприємства; в)  мобілізаційну, яка 

полягає у залученні ресурсів для цілей організації, розширення виробництва, 
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швидкого освоєння сучасних технологій тощо; г) стимулюючу, бо капіталізація 

виступає індикатором економічного, науково-технічного розвитку 

підприємницької діяльності; д) інформаційну, що дає змогу оперативно зібрати чи 

розповсюдити інформацію про рівень економічної стійкості та інвестиційної 

привабливості підприємства на мікро-, мезо- та макрорівні [204]. Янчевський 

В.Л., окрім вже названих відтворювальної та інноваційної функцій, додатково 

виділяє такі функції капіталізації: – захисну, що проявляється в тому, що завдяки 

збільшенню розміру капіталу підприємство піднімається на вищий щабель 

економічного потенціалу та досягає гарної ділової репутації; – соціальну функцію, 

яка несе в собі можливість підвищення життєвого рівня населення [328]. Вчені 

Інституту економіки промисловості НАН України наголошують на важливості  

економічної та соціальної функцій капіталізації підприємств [90; 91].  

Детальний аналіз змісту функцій процесу капіталізації показує, що вплив 

ефектів цих функцій не досягається автоматично: якщо не розвинуті інституційні  

механізми, а також недосконалі економічні умови, функціональний вплив процесу 

капіталізації не реалізується повною мірою [138]. Це знову ж таки порушує 

питання актуальності управління капіталізацією економіки, особливо коли 

ставиться амбітна мета досягнення  позитивних темпів економічного зростання та 

переходу до стійкого економічного розвитку. 

Сьогодні капітал, що виступає в різних формах,  вже являє собою більш  

ємну категорію. Враховуючи можливість до трансформації різних форм, у цілому 

сукупний капітал виступає як синергетичний фактор зростання. Враховуючи 

важливу роль взаємодії людини, зовнішнього середовища, інфраструктури 

економіки, що впливає на процес зростання і його якість, такий підхід  дає 

можливість акцентувати увагу й на тому, що коли індивіди чи фірми створюють 

та акумулюють капітал, вони вносять свій вклад у зростання продуктивності 

капіталу інших суб’єктів, дають поштовх до розширення їх потенціалу розвитку. 

Враховуючи синергетичний характер  сукупного капіталу можна говорити 

про нову функцію капіталізації, яка  проявилась при переході до 

постіндустріального етапу розвитку суспільства, а саме  – функцію нарощування 



81 

 

 

потенціалу  розвитку суб’єктів  капіталізації на різних її рівнях. Зміст даної 

функції проявляється через формування позитивних зовнішніх ефектів 

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

капітал, які сприяють трансформації різних форм капіталів і дають можливість 

збільшити капітал, отримати  прибуток, підвищити ринкову капіталізацію іншим 

суб’єктам. Ця функція має важливе практичне значення оскільки її реалізація дає 

імпульс для економічного зростання та забезпечує сталий розвиток. 

Економічна теорія, яка сьогодні розвивається під прапором різних 

концепцій економічного розвитку, значною мірою йде шляхом ідей Й.Шумпетера, 

який визначив показники економічного розвитку через «реалізацію нових  

комбінацій», що охоплюють 5 випадків:  1) створення нового продукту 

(«споживчого блага»); 2) впровадження нового методу  виробництва; 3)  освоєння 

нового ринку збуту; 4)  отримання доступу до нового  джерела сировини; 5) 

створення нової форми організації фірми (яка забезпечує монопольне положення 

форми на ринку або підрив іншої чужої монополії) [304]. 

Що стосується теоретичної конструкції «сукупного капіталу», то авторство  

належить британській організації «Форум майбутнього» (Forum of the Future) 

[564], яка представила його у вигляді «Моделі п’яти капіталів» (Five Capitals 

model). В моделі сукупний капітал представляє собою єдність природного, 

соціального (інституціонального), людського, інфраструктурного (виробничого) 

та фінансового капіталів. Концепція розроблена для того щоб кожній організації 

було зрозуміло, що потрібно робити, щоб максимізувати вартість кожного 

капіталу, враховуючи  вплив своєї діяльності на кожен з капіталів у сукупності 

щоб уникнути «компромісів», як керувати цими капітальними активами в 

довгостроковій перспективі. Використання моделі під час прийняття рішень може 

привести до більш стійких результатів, завдяки яким організації можуть досягати 

балансу між екологічною, соціальною і економічною діяльністю і це може 

забезпечити сталий розвиток. 

Іншим сучасним прикладом  використання ідеї сукупного капіталу для 

забезпечення стійкого розвитку, зокрема через вирішення проблем зміни клімату, 
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можна назвати дослідження групи MetaIntegral, що розробила концепцію 

MetaImpact Framework, яка орієнтована на вимірювання 4-х типів трансформації, 

що відбуваються  в процесі інвестування, соціального впливу проектів у сфері  

стійкого розвитку [532]. Оцінка «перетворень (сердець і умів залучених людей; 

поведінки залучених людей; відносин між членами залучених спільнот; різних 

природних і соціальних систем)» базується на аналізі руху 10 видів капіталу, що 

об’єднані у дві групи: фінансові, що безпосередньо пов’язані з фінансовим 

прибутком та змістовні, що пов’язані з індивідуальним та колективним 

відчуттями чи досвідом. Трансформація  капіталів (здоров'я, людського, 

промислового, фінансового, природного, культурного, соціального, знання, 

психологічного і духовного) дозволяє перетворювати спільноти, дозволяючи їм 

відслідковувати, вимірювати, робити видимими  потоки вартості і обмін між 

різними типами капіталу. Це дозволяє новому досвіду, поведінці, відносинам, 

системам трансформуватися, і серед іншого - вирішувати проблеми зміни клімату, 

а отже й забезпечувати  економічний розвиток. 

Відправною точкою для цього нового способу мислення є модель Алана 

Фаулера, заснована на Цілях розвитку тисячоліття ООН [423].  Проект ООН 

визначив декілька типів капіталів, необхідних для процвітаючої економіки: 

людський (наприклад, психічне і фізичне здоров'я); виробничий (наприклад, 

будівлі та обладнання); інфраструктурний (наприклад, автомагістралі, аеропорти); 

капітал знань (наприклад, наука, інформація, освіта); природний (ліси, сільське 

господарство); соціальний (наприклад, відносини, довіру); і державний 

інституційний капітал (наприклад, розробка і забезпечення дотримання законів). 

До цього списку Фаулер додав фінансовий капітал (гроші), політичний капітал 

(наприклад, вільні вибори, прозорість, підзвітність), а також і людські 

компетенції, які активують капітали (наприклад, цінності і мотивацію) [560]. 

Для того щоб оцінити важливість появи  нової функції капіталізації – 

нарощування потенціалу  розвитку суб’єктів  на різних її рівнях  потрібно 

визнати, що зі зміною нашої економічної і технологічної ери змінилися форми і 

функції організацій, у тому числі й некомерційних. Працюючи над вирішенням 
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нерозв'язних проблем, як зазначає Елізабет Кастільо, суспільство все більше 

усвідомлює, що ефективне управління вимагає спільних дій на різних рівнях. 

Соціальна трансформація більше не спирається на одного героїчного лідера або 

організацію, замість цього для створення кращого світу необхідна більш широка 

коаліція мереж, людей і міжсекторальних партнерств [377; 378]. 

Альберт Хіршман описував економічний розвиток як процес прояву 

прихованих ресурсів, щоб їх можна було ефективно використовувати для 

створення вартості [452]. У цьому контексті доречно згадати що капіталізація,  як 

розширення і  нарощування  потенціалу включає в себе як матеріальні, так і 

нематеріальні форми, переважно є направленою на розвиток п'яти компетенцій: 

(1) управлінський (наприклад, системи управління, фінансів і даних); (2) 

програмний (наприклад, реалізація, моніторинг, оцінка); (3) збільшення доходів 

(наприклад, збір коштів, відносини з донорами, розвиток потоків зароблених 

доходів); (4) розвиток лідерських якостей (наприклад, волонтери, співробітники і 

члени спільноти); і (5) організації суспільства (наприклад, оцінка активів та 

інституційну співпрацю) [506]. 

Потенціал можна розвивати на декількох рівнях, включаючи мікро (окремі 

особи), мезо (організації) і макро (сектор, мережа, система, суспільство).  

Інвестиції в капітал, різні програми з нарощування потенціалу часто забезпечують 

розвиток декількох рівнів одночасно. Наприклад, практика показала, що велика 

кількість благодійних, волонтерських програм є зорієнтованою на розширення 

знань, відносин і поведінку людей (на мікрорівні) таким чином, щоб зміцнювати 

культуру, норми, ресурси, методи управління і зв'язки з іншими організаціями 

(мезорівень) і стимулювати участь в мережах колективних дій (макрорівень) [377; 

378]. 

Ряд прикладів того, як можна активувати прихований/невикористаний 

потенціал матеріального і нематеріального капіталу у некомерційному секторі 

представлено в описах волонтерів Джеффрі Брудно і Лукаса Мейса [371]. 

Оскільки добровольці жертвують свій час (тимчасовий капітал) і енергію 

(людський капітал), вони  тим самим збільшують виробничу спроможність 
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некомерційної організації до виконання місії. Дослідники зазначають, що багато 

активів та ресурсів (наприклад, інтерес добровольців, мотивація, відданість) 

можуть бути перетворені з потенційної в кінетичні форми, подібно до того, як 

енергія може бути активована і перетворена (наприклад, з хімічної в електричну), 

а отже, як і всі основні засоби, людські ресурси вимагають турботи і підтримки 

(капіталізації), щоб залишатися продуктивними [355].  

Елізабет Кастільо, яка  досліджує капіталізацію організацій, зокрема 

напрямок щодо того, як нематеріальні активи, такі як соціальний, культурний і 

політичний капітал, сприяють виробництву і отриманню фінансового прибутку,  в 

своїх роботах показує чому інвестування в розвиток і координацію волонтерів є 

розумним використанням коштів. Прикладом такої мобілізації є ініціатива Service 

Enterprise, яка спонукає організації розвивати і залучати добровольців, 

перетворюючи «навички, досвід, зв'язки і захопленість  в реальні послуги, що 

відповідає програмним та оперативним потребам організацій. На кожен долар, 

який ці організації вкладають в участь добровольців, вони можуть отримати дохід 

до 6 доларів» [539]. Дослідження сотень таких організацій показали, що вони 

щорічно збільшують число добровольців на 23%. Ці нові добровольці 

забезпечили в середньому 2700 годин роботи на організацію, або 1,5 трудових 

еквівалента повної робочої сили на суму 63 000 доларів США [534].  

Отже, підсумовуючи, можна підкреслити, що прискорення темпів 

економічного зростання, конкурентоспроможність національного господарства, 

забезпечення благополуччя і покращення рівня життя на сьогодні значною мірою  

визначається процесом капіталізації, його динамічним розвитком. Для зростання 

ефективності цього процесу в Україні необхідні оптимальне поєднання 

індивідуального (окремого суб’єкта)  та стратегічного (стосується суб’єктів 

усіх рівнів) підходів, що перетворить завдання підвищення капіталізації країни в 

загальнонаціональний проект. 
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Висновки до Розділу 1 

 

1. Аналіз теоретичних та емпіричних підходів до дослідження сутності та 

трансформації капіталу, його ролі в забезпеченні економічного зростання дає 

підстави стверджувати, що на сучасному етапі розвитку сукупний капітал 

виступає синергетичним фактором економічного зростання. 

2. В ґенезі концепції капіталізації велика роль відводиться: теорії вартості 

та її різновидам; теорії капіталу і його трактуванням; теоріям вартісного 

управління; теоріям економічного зростання; концепції стійкого розвитку. 

Суттєвий внесок у розширення розуміння процесу капіталізації внесено теорією 

та моделями ендогенного зростання, розвиток яких відкрив нові форми капіталу. 

Метаморфози капіталу в рамках його кругообігу, а також трансформації капіталу 

в історичній ретроспективі – результат постійного руху капіталу і його якісної 

еволюції, не припиняються і в даний час. 

3. Еволюція та систематизація різних трактувань терміна капіталізація, що 

використовуються на сьогоднішній день економічною теорією та практикою, дає 

можливість розкрити сутність феномену капіталізації у триєдиному вимірі – як 

процесу, стану і відносин та виділити основні  напрями, у яких капіталізація 

розглядається: як процес нагромадження капіталу, що відбувається різними 

шляхами;  як процес залучення ресурсів у оборот, перетворення їх у капітал; як 

процес зміни форм капіталу;  як оціночна характеристика вартості існуючого 

капіталу або як метод оцінки вартості. 

4. 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. 
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5. Розширення переліку функцій процесу капіталізації, де, окрім 

загальноприйнятих в економічному дискурсі розподільчої, відтворювальної, 

стратегічної, інноваційної, виокремлюється також і функція нарощування 

потенціалу розвитку суб’єктів капіталізації на різних її рівнях, є важливим 

моментом у контексті стійкого розвитку, оскільки реалізація даної функції, 

внаслідок постійної трансформації та синергетичного характеру форм сукупного 

капіталу, дає імпульс  економічному зростанню. 

6. Українська академічна думка у розробці теорії капіталізації йде 

переважно у п’яти напрямах, зокрема активні кроки зроблено у такому: 1) 

розвитку теоретичних та методологічних основ капіталізації підприємств; 2) 

розгляді капіталізації окремих видів капіталу; 3) аналізі проблем та шляхів 

капіталізації банків та банківської системи; 4) оцінці капіталізації фондового 

ринку; 5) аналізі ролі капіталізації для розвитку суб’єктів господарювання. Робота 

над системним баченням  феномену капіталізації  ще не завершена. 

7. Застосування системного підходу до дослідження капіталізації 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. 
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РОЗДІЛ 2. ФІНАНСИ ТА НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ 

 

2.1. Закономірності й тренди, що визначають процес капіталізації  

і перспективи розвитку економіки й фінансів 

2.1.1. Трансформаційні процеси і глобальні тенденції 

Тенденції розвитку глобальних фінансів, що впливають на вибір напрямків 

і особливостей реформування національного фінансового сектора, формувались в 

результаті впливу  глобальних трансформаційних процесів. Для України  розгляд 

їх позитивних ефектів та можливих викликів має важливе значення у контексті 

обґрунтування  напрямків необхідних змін як у частині зміцнення традиційних 

каналів так і впровадження нових елементів, зокрема, тих, що привносять 

фінансові інновації. Серед таких трансформаційних процесів, тенденції розвитку 

яких стали закономірностями і які формують сучасність  світової економіки та 

фінансових відносин, варто  виділити: інтернаціоналізацію, глобалізацію, 

регіоналізацію, транснаціоналізацію, постіндустріалізацію, цифровізацію 

(рис.2.1). 

 
Рис. 2.1. Трансформаційні процеси, що визначають розвиток світової 

економіки і фінансів 

Джерело: складено автором. 
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Узагальнюючи розвиток світового господарства за останні десятиліття, 

можна відзначити наступні, виділені науковцями й практиками, основні тенденції, 

більшість з яких постають як закономірності: 

- нерівномірність розвитку країн, що виступає сьогодні як джерело 

політичних і соціальних протиріч (в основі диференціації розвитку серед інших 

причин лежить наростання технологічного розриву між країнами); 

- деіндустріалізація економік з ростом рівня економічного розвитку (ця 

тенденція проявилася в розвинених країнах з 70-х рр. XX ст. і стала результатом 

зростаючої  мобільності факторів виробництва та переміщення виробничих 

потужностей в країни з більш низькими витратами. Тим не менш розвинені країни 

зберегли лідерство у виробництві та експорті високотехнологічної продукції 

обробної промисловості. У країнах, що розвиваються, навпаки, індустріальний 

сектор інтенсивно розвивається переважно за участю транснаціонального 

бізнесу); 

- переміщення центру міжнародного виробництва в країни, що 

розвиваються (на частку країн з ринками, що формуються і розвиваються 

припадає близько половини світового виробництва і дві третини світового 

зростання (за паритетом купівельної спроможності);  

- хвилеподібний розвиток (зростаюча взаємозалежність і взаємовплив 

суб'єктів світового господарства сприяють швидкому поширенню кризових явищ 

і переростання їх в глобальну кризу. Дисбаланси локального характеру стають 

проблемами цілих регіонів і всього світу. Реальний сектор економіки не є більш 

єдиним джерелом кризи, він стає швидше «жертвою» кризи в інших секторах, і в 

першу чергу у фінансовому); 

- збереження лідируючих позицій розвинених країн в світовому 

господарстві з одночасним посиленням ваги і ролі економік, які швидко 

розвиваються (як показує економічна історія, стійке домінування (гегемонія) в 

міжнародних економічних відносинах будь-якого однієї держави має кризовий 

потенціал і веде до ослаблення його економічної потужності); 
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- транснаціоналізація економіки (охоплення країн транснаціональним 

бізнесом і зростаючий вплив міжнародних корпорацій змінили погляд на світову 

економіку як на сукупність національних господарств. Зараз національні 

економіки країн базування і застосування капіталу постають як 

взаємопідтримуючі структури інтернаціональної виробничої системи, зацікавлені 

в стійкості економічної і фінансової сфер один одного); 

- глобальна конкуренція не тільки на ринках збуту, а й на ринках 

економічних ресурсів; 

- зміна географії продуктових, фінансових та інших економічних 

потоків під впливом інтеграційних взаємодій (розвиток інтеграційних процесів 

призвело до посилення фрагментації розвитку в світовому розрізі і відносного 

замикання в межах регіональних блоків. Показовий приклад - Євросоюз, де 

інтенсивність внутрішньо регіональної торгівлі становить понад 70% зовнішньої 

торгівлі країн ЄС; країни пов'язані взаємними фінансовими зобов'язаннями, 

загальною економічною політикою, а головне досягнення ЄС - єдина валюта - 

стала перешкодою для подолання кризи); 

- передові науково-технічні розробки як головна рушійна сила світової 

економіки (інтенсивний розвиток нових інформаційних та телекомунікаційних 

технологій стає рушійною силою економічних, політичних і соціальних змін у 

світі. Це значно впливає на відносини як між країнами на світовому рівні, так і 

між іншими суб'єктами інформаційного суспільства. Завдяки інформаційній 

революції, що розгорнулася на тлі процесів глобалізації, можна говорити про те, 

що світ вступає в нову стадію свого розвитку - інформаційну економіку); 

- поширення моделі ринкової економіки по всіх країнах світу з 

переважанням її соціально-орієнтованого типу в розвинених країнах і зниження 

«затребуваності» ліберального варіанту моделі в країнах, що розвиваються; 

- поєднання обмежувальної і ліберальної державної економічної 

політики в процесі пошуку оптимальних варіантів державного регулювання. 

Посилення національного регулювання на етапі подолання фінансово-

економічних криз; 
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- зниження загального рівня міжнародної безпеки, а отже, ослаблення 

міжнародних економічних відносин через зіткнення економічних і політичних 

інтересів країн. 

Ретроспективний аналіз  розвитку національних фінансових систем , що  

базується на  використанні формаційного, цивілізаційного та циклічного підходів 

до визначення  періодів розвитку  економіки дав змогу проаналізувати 

перетворення структурних елементів національних фінансових систем під 

впливом  ендогенних та екзогенних факторів  і виявити ряд загальних 

закономірностей еволюційних перетворень національних фінансових систем: 1)  

структура та зростання фінансової системи взаємопов’язані із стадією розвитку 

економіки; 2) на вектор перетворень фінансової системи впливають фактори 

зовнішнього середовища - політичний уклад, громадський устрій, національні 

традиції та ін.; 3) зародження елементів нової системи відбувається в рамках 

старої, яка ще функціонує; 4) процес перетворення фінансової системи носить 

поступальний і поетапний характер [234]. 

Серед основних закономірностей розвитку фінансових відносин, що 

визначають  стан, рушійні сили капіталізації  та інвестиційних процесів, їх 

перспективи експерти  називають [291]: 

- зростання обсягів фінансових ресурсів, що можуть бути використані 

на інвестиції (рис.2.2.); 

- розширення кола фінансових посередників (інституціональних 

інвесторів НБФУ та фондів і компаній тіньового банкінгу);  

- зростання значення інститутів довгострокового інвестування;  

-  активізація ролі держави у формуванні сприятливого інституційного 

середовища для інвестицій національних компаній і залучення іноземного 

капіталу.  
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Рис. 2.2. Динаміка заощаджень та інвестицій у глобальній економіці,  

% від ВВП. 

Джерело:  складено за даними МВФ [574]. 

 

Серед факторів, які перешкоджають активізації інвестиційних процесів в 

реальному секторі економіки, стримують ефективну трансформацію грошового 

капіталу у елементи реального, експерти [291] називають:  

 розрив між фінансовим та реальним секторами економіки; 

 нерівномірний розподіл заощаджень у світі; 

 зростання державного боргу; 

 зниження попиту на інвестиції. 

Глобалізація впливає не тільки на обсяги, але й на рух капіталу. Шевченко 

М.П. трактує процес руху капіталу як перелив капіталу, що передбачає 

перерозподіл капіталу між країнами, галузями, сферами економіки; і як кругообіг 

капіталу, що передбачає зміну функціональних форм, коли традиційні форми 

існування капіталу - виробничий, торговий, грошовий доповнюються 

віртуальним, інтелектуальним, венчурним, людським капіталом. Досліджуючи 

закономірності руху капіталу в умовах глобалізації дослідник виокремив 

наступні: 
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• міжгалузева і межстрановая асиметрія; 

• детермінованість напрямків руху капіталу не тільки економічними, а й 

політичними та інституційними факторами; 

• диверсифікація цілей руху капіталу; 

• поява нових суб'єктів регулювання руху капіталу - держави, 

транснаціональних компаній і міжнародних фінансових організацій; 

• зниження ефективності макроекономічного регулювання руху капіталу; 

• розширення практики нелегального руху капіталу через офшорні мережі, 

біржові спекуляції, удавані угоди, цінове маніпулювання; 

• скорочення часу обороту капіталу внаслідок впровадження інноваційних 

технологій, в тому числі інформаційних не тільки в процес виробництва, але 

управління і логістики [302]. 

  

2.1.2. Фінансові детермінанти як фактори в теорії зростання 

 

У контексті визначення перспектив економічної динаміки і дієвості обраної 

моделі соціально-економічного розвитку країни  на сучасному етапі 

трансформаційних перетворень фінансові детермінанти розвитку набувають все 

більшої ваги. Поряд з традиційними факторами, що відповідають за економічне 

зростання (капіталом, працею, НТП), в теоретичних постановках та емпіричних 

дослідженнях дослідники сьогодні приділяють дедалі більшу увагу факторам, 

пов'язаним з функціонуванням фінансової системи економіки (у Додатку З 

наведено емпіричні результати оцінки впливу фінансових детермінант на 

економічне зростання). 

Починаючи з Й. Шумпетера, простежується позитивне ставлення 

дослідників до фінансів як до чинника, що сприяє або економічному зростанню,  

або зменшенню економічних коливань. Інший напрямок в економічній теорії - 

одним з перших представників якого є Джоан Робінсон - наголошує, що 

фінансова система нейтральна до економічного зростання, оскільки попит на 

фінансові послуги лише слідує за позитивними змінами в економіці, але ніяк не 
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викликає їх. Ряд робіт оцінює вплив монетарних чинників та фінансової системи 

на економіку негативно, оскільки як фондовий ринок, так і банківська система 

можуть активувати фактори кризи, уповільнення економічного зростання, 

посилення його волатильності, бо надмірне кредитне розширення в економіці 

може призвести до інфляції, а спекулятивне зростання цін акцій на фондовій біржі 

може відволікати ресурси від продуктивних інвестицій.  

Спалахи старих суперечок щодо напрямів причинно-наслідкового зв'язку 

ступеня розвитку фінансової системи і темпів економічного зростання, сили 

впливу і каналів впливу фінансових чинників на економічне зростання 

найчастіше, на думку окремих дослідників, пов'язано з тим, що традиційні 

чинники економічного зростання поступово вичерпують себе або, що є більш 

ймовірним, почав проявлятися складніший механізм їх функціонування в 

економіці. 

Найпростіший механізм впливу фінансової системи на економічне 

зростання бере початок від модифікованих моделей Кейнсіанської економіки, де 

фінансові ринки дають змогу диверсифікувати портфель активів, 

перерозподіляючи кошти між грошима, облігаціями та акціями. Функціонування 

фінансових ринків відображається в реальній ставці відсотка і чим краще 

розвинені фінансові ринки, тим нижчий рівень ставки відсотка, тим вище обсяги 

інвестицій в акції (продуктивний капітал) і тим вищі темпи економічного 

зростання (Kavesh, Mackey, 1961; Ethier, 1975) [469]. 

Більшість дослідників, які відзначають позитивну роль фінансової системи 

в економічному зростанні, базують свої теоретичні конструкції на моделі 

Даймонда-Дібвіга (Diamond-Dybvig, 1983) [395], яка показує виникнення 

банківської системи і фондового ринку як результату еволюції економіки з 

сильними інформаційними проблемами. Фінансові посередники, вирішуючи і/або 

пом'якшуючи інформаційну асиметрію, прискорюють обмін в економіці, що і 

веде, в кінцевому рахунку, до більш швидких темпів економічного зростання. 

Теоретичну основу для моделювання неоднозначності впливу фінансової 

системи на економічне зростання становить модель з поколіннями, що 
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перекриваються (overlapping generations model) в ендогенних теоріях зростання, 

яка модифікується в залежності від того яку гіпотезу чи детермінанту автор 

вважає принциповими при аналізі економічного зростання. 

У роботах, автори яких виявляють позитивну кореляцію між розвитком 

фінансової системи та економічним зростанням, як правило, виділяються різні 

причини, за якими фінансовий розвиток може надавати позитивний вплив на 

економічне зростання (наприклад, Levine, 1997) [486], зокрема, фінансова 

система збільшує ефективність розподілу ресурсів, оскільки вона: 

- скорочує ризик ліквідності;  

- полегшує контроль за ризиком з боку інвесторів і домогосподарств, 

що роблять заощадження; 

- полегшує диверсифікацію портфеля активів; 

- прискорює процес перетворення заощаджень в короткострокові і 

довгострокові активи; 

- збільшує вибір інвесторами можливостей застосування своїх ресурсів 

в найбільш продуктивні проекти; 

- збільшує в цілому набір інвестиційних можливостей, що скорочує 

ймовірність марної і непродуктивної розтрати ресурсів; 

- збирає інформацію ефективніше і з меншими середніми витратами, 

ніж індивідуальний інвестор, завдяки наявності ефекту масштабу. 

В економічній літературі все ще не сформовано однозначної відповіді на 

питання, що краще для економічного зростання: банки чи фондовий ринок. В 

цілому роботи з даної тематики поділяються переважно на дві групи: 

дослідження, які показують вплив фінансової системи на економічне зростання 

через збільшення загального обсягу інвестицій в економіці; моделі, які 

демонструють позитивний ефект фінансових посередників через їх вплив на 

технічний прогрес, інноваційну активність фірм і, як наслідок, на якість 

інвестиційних ресурсів. 

Огляд економічної літератури з питань розвитку фінансової системи та 

економічного зростання дає можливість виявити такі закономірності: 
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1. Різноманіття теоретичних конструкцій і емпіричних досліджень показує 

тенденцію до нелінійного трактування взаємозв'язку активності фінансового 

ринку і зростання.  

2. Емпіричні перевірки показують хорошу і стійку статистичну залежність 

між рівнем розвитку фінансової системи та економічним зростанням для 

розвинених країн, однак вони слабше працюють для країн, що розвиваються. 

3. Спостерігається тенденція виявлення значимої різниці в способах 

фінансування - банки чи фондовий ринок - для темпів економічного зростання, 

якщо мова йде про країни, що розвиваються, і відсутність значимої різниці для 

розвинених країн [225, 265]. 

Модель панельних даних оцінки впливу фінансових детермінант на 

темпи економічного зростання для різних за рівнем доходів груп країн. 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 оцінена на річних даних Світового Банку на проміжку 1970-2017 рр. 

методом Panel EGLS (Cross-section weights) за допомогою пакету EViews 9.0.  

В результаті отримано модель (2.1), яка показує важливість  внутрішніх і 

зовнішніх фінансових чинників: 

Y = -0.0201492174502*DC_FS + 0.369377578179*FDI +  
 (0.0018)     (0.0199) 

 

6.25225206413e-11*AID + 3.88178302578 + [CX=F]     (2.1) 
 (0.0007)     (0.0000) 

 

R-squared= 0.521572, F-statistic=12.32388, Prob(F-statistic)= 0.000000, DW=1,83 
 

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

річних); DC_FS – кредит наданий установами фінансового сектору (% ВВП) 

(Domestic credit provided by financial sector, % of GDP); FDI – приток прямих 

іноземних інвестиціій (Foreign direct investment, net inflows, % of GDP), AID – 

отримана чиста офіційна допомога на розвиток та офіційна допомога (дол. США)  
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(Net official development assistance and official aid received, current US$). В таблиці 

2.1 наведено значення фіксованих ефектів розрахованих по моделі (2.1). 

Таблиця 2.1 

Оцінка фіксованих ефектів розрахованих по моделі (2.1) 
 

Групи  Значення фіксованих ефектів (Effect) 

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 пакету EViews 9.0. 

Наявність негативних  фіксованих ефектів для груп країн з доходом 

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

відмінностей  між країнами, наприклад, неврахування  ряду важливих факторів у 

моделі, які є суттєвими для цих країн і  мають стримуючі ефекти. З точки зору 

фінансових детермінант впливу на економічну динаміку це можуть бути 

інституціональні, інфраструктурні  особливості, що визначають низький 

порівняно із середнім світовим рівень розвитку національних фінансових систем. 

За відсутності даних для групи країн з низьким доходом  статистичної інформації 

з розвитку фондового ринку цей фактор не включено у модель (найбільш  

ймовірно саме він є ключовою відмінністю  даної групи). 

 

2.1.3. Фінансовий розвиток та фінансова глобалізація України 

Рівень розвитку фінансової системи характеризується ефективністю, з 

якою ця система виконує свої функції: 

- виробляє/надає інформацію про можливості інвестицій і локалізації 

капіталу;  

- впливає на корпоративне управління після здійснення фінансування;  

- полегшує управління ризиками;  

- мобілізовує та акумулює заощадження економічних суб'єктів;   

- сприяє зв'язку між реальною і грошовою системами [485].  
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Аналіз основних функцій фінансової системи (поліпшення яких 

підвищує рівень її розвитку) дав підстави експертам [265, 435] виділити ряд 

ефектів глобалізації: 

1. Глобалізація знищує привілейовану інформованість груп інтересів на 

фінансовому ринку, тому що фінансова система повинна відповідати вимогам 

зовнішніх учасників (це призводить до конкуренції посередників), що сприяє 

отриманню більш достовірної та глибокої інформації.  

2. В умовах фінансової глобалізації посередники можуть імпортувати 

кращі адміністративні практики і фінансові техніки, покращуючи тим самим 

корпоративне управління.  

3. Фінансова глобалізація сприяє розподілу ризику. Глобалізація сприяє 

переходу від портфельних інвестицій з низьким ризиком і низьким прибутком 

до портфельних інвестицій з великим ризиком і високим прибутком [513].  

4. Міжнародний рух капіталів допомагає залучати і об'єднувати 

заощадження в світовому масштабі. Можливість інвестувати внутрішні 

заощадження поза домом в пошуках кращої прибутковості активізує роботу 

фінансових агентів по об'єднанню внутрішнього капіталу (передбачається, що 

зовнішні заощадження не замінюють внутрішні) [510].  

5. Фінансова глобалізація зменшує міжнародні транзакційні витрати і 

завдяки цьому сприяє зв'язку між фінансовим і реальним секторами 

міжнародної економіки.  

Зв'язок «фінансова глобалізація – фінансовий розвиток» фахівці 

спочатку аналізували за допомогою графіків і економетричних моделей 

методом найменших квадратів (МНК), потім почали використовувати 

панельні дані (ПД) і недавно стали застосовувати GMM для динамічних 

панельних даних [265]. 

У наукових дослідженнях переважно використовуються такі показники 

фінансового розвитку і зростання як: ліквідна заборгованість – грошовий 

агрегат М2 / ВВП; кредит, що надається банківським сектором і іншими 

фінансовими установами приватному сектору, відносно ВВП; депозити 
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фінансової системи, відносно ВВП (табл.2.2); капіталізація фондового ринку,  

відносно ВВП [358; 359]. У аналіз також почали включати інституційні змінні, 

тому що інституційна структура є важливим фактором фінансового розвитку.  

Таблиця 2.2  

Динаміка показників, що характеризують фінансовий розвиток України 

у 1992-2015 рр. за даними Світового банку 

 

В
ід

н
о
ш

ен
н

я
 а

к
т
и

в
ів

 Д
Б

 

д
о
 а

к
т
и

в
ів

 Д
Б

 т
а
 Н

Б
У

  

(%
) 

Л
ік

в
ід

н
і 

зо
б
о
в

'я
за

н
н

я
 д

о
 

В
В

П
 (

%
) 

А
к

т
и

в
и

 Н
Б

У
 д

о
 В

В
П

 (
%

) 

А
к

т
и

в
и

 Д
Б

 (
%

) 

К
р

ед
и

т
и

 н
а
д
а
н

і 
Д

Б
 д

о
 

В
В

П
 (

%
) 

К
р

ед
и

т
и

 н
а
д
а
н

і 
Д

Б
 т

а
 

ІФ
У

 д
о
 В

В
П

 (
%

) 

Д
еп

о
зи

т
и

 Д
Б

 д
о
 В

В
П

 (
%

) 

Д
еп

о
зи

т
и

 Ф
С

 д
о
 В

В
П

 (
%

) 

С
п

ів
в

ід
н

о
ш

ен
н

я
 к

р
ед

и
т
ів

 

 д
о
 д

еп
о
зи

т
ів

 Д
Б

 (
%

) 

1992 61,59 22,44 15,58 24,98 1,18 1,18 18,08 18,08 6,54 

1993 63,17 21,84 13,73 23,54 1,12 1,12 17,33 17,33 6,46 

1994 66,51 9,76 3,60 7,15 1,15 1,15 7,24 7,24 15,85 

1995 55,04 10,36 5,43 6,65 1,54 1,54 7,19 7,19 21,38 

1996 51,97 10,65 6,91 7,47 1,26 1,26 6,23 6,23 20,22 

1997 54,52 11,74 7,35 8,81 1,80 1,80 6,18 6,18 29,13 

1998 48,18 13,19 10,40 9,67 4,58 4,58 6,88 6,88 66,58 

1999 41,52 14,10 13,24 9,40 7,15 7,15 7,74 7,74 92,30 

2000 45,93 16,12 12,55 10,66 8,92 8,92 9,31 9,31 95,78 

2001 55,55 18,86 10,30 12,87 11,15 11,15 10,89 10,89 102,38 

2002 65,52 23,99 8,88 16,87 14,54 14,54 13,86 13,86 104,93 

2003 75,24 28,53 7,09 21,53 18,87 18,87 17,74 17,74 106,38 

2004 81,77 30,31 5,22 23,43 20,98 20,98 19,87 19,87 105,60 

2005 89,39 34,89 3,23 27,23 25,01 25,01 23,60 23,60 105,97 

2006 95,13 39,53 1,81 35,44 33,26 33,26 27,66 27,66 120,25 

2007 97,23 42,03 1,27 44,64 42,42 42,42 29,96 29,96 141,60 

2008 97,31 38,70 1,68 60,82 57,00 63,47 32,88 32,88 173,37 

2009 94,95 35,64 4,31 81,00 73,93 89,71 36,93 36,93 200,18 

2010 92,28 33,06 6,02 72,01 62,80 78,16 34,32 34,32 183,02 

2011 91,16 33,79 6,33 65,31 55,15 69,29 35,17 35,17 156,81 

2012 89,50 36,25 7,42 63,21 53,16 67,77 37,59 37,59 141,41 

2013 87,85 40,57 9,10 65,81 55,00 69,88 41,98 41,98 131,00 

2014 82,31 40,76 14,80 68,83 56,97 71,44 42,36 42,36 134,49 

2015 75,60 37,60 21,05 65,23 53,75 66,45 39,17 39,17 137,23 

Примітка: ФС - фінансова система країни; ДБ – депозитні банки; ІФУ- інші 

фінансові установи. 

Джерело: дані Світового Банку [570]. 
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Аналіз динаміки показників, що характеризують рівень фінансового 

розвитку України (табл.2.2) свідчить, що рівень фінансового розвитку є 

нестабільним і нижчим порівняно з іншими країнами, що розвиваються; після 

кризових негараздів  відновлення відбувається повільно.  

Для оцінки рівня фінансової глобалізації дослідники створили багато 

показників, однак знайти один, який задовольняв би всіх так і не вдалось, 

оскільки досі йдуть обговорення того, що повинен відображати показник - 

факти (de facto) чи політику (de jure). Проблема в тому, що для перехідних 

країн не існує показника виміру de jure в тривалому періоді [383; 480].  

Фінансова відкритість – основна характеристика фінансової 

глобалізації, і величина міжнародних валових потоків капіталу являє собою 

основне відображення процесу глобалізації. Крім того, глобалізація тягне за 

собою фінансову взаємозалежність, яка може бути виміряна конвергенцією 

цін, зокрема, ставкою відсотка (ціною капіталу). Практика показала, що 

доречно використовувати два показника фінансової глобалізації: міжнародні 

валові потоки приватного капіталу (FLOW) і диференціал кредитної ставки 

(INTERE). 

FLOW визначається як сума абсолютних величин прямих, портфельних 

та інших іноземних інвестицій, включаючи відтік і приплив фінансового 

капіталу (виключаючи зміни активу і пасиву держави). Важливо розуміти, що 

мова йде про валові потоки (потоки в пасиві і в активі важливі для фінансово ї 

глобалізації, тому вони повинні підсумовуватися).   

INTERE – показник фінансової взаємозалежності, або інтеграції. Якщо ціна 

капіталу – це ставка відсотка, то коли міжнародні потоки капіталу вільно 

переміщаються між країнами, їх ставки відсотків збігаються [514]. Щоб виміряти 

цей процес зближення обчислюється індикатор інтеграції реальної ставки відсотка 

INTERE, де використовується реальна процентна ставка кредитора, що 

обчислюється як середня ставка по країнам «Великої сімки» (G7): США, Канада, 

Англія, Італія, Франція, Японія і Німеччина, які більше сприяють міжнародним 

потокам капіталу. Якщо ставка відсотка країни наближається до ставки відсотка G7, 
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то це означає, що дана країна має велику ступінь інтеграції, отже, більшу ступінь 

фінансової глобалізації. INTERE – це різниця між ставкою відсотка країни і ставкою 

відсотка G7 в абсолютних величинах. Таким чином, чим ближче цей показник до 

нуля, тим вище інтеграція. 

На рис. 2.3-2.4 наведено динаміку показників  фінансової глобалізації  

України – FLOW та INTERE, які свідчать про низький та нестабільний рівень 

ефектів фінансової глобалізації. 

 

Рис. 2.3. Динаміка показника FLOW фінансової глобалізації України  

за 2000–2019 рр., млн.дол.США 

Джерело: розраховано за даними НБУ [181]. 

 

Рис.2.4. Динаміка показника INTERE фінансової глобалізації України  

за 2000–2019 рр., % 

Джерело: розраховано за даними НБУ, МВФ, Світового  банку [181; 569; 570; 575]. 
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Взаємозв’язок між показниками фінансової глобалізації  (FLOW, 

INFORMA, INTERE, XM) та  фінансового розвитку (LLY, KR_GDP, CAP) 

представляє кореляційна матриця (табл.2.3), аналіз якої підтверджує наявність 

впливу глобалізації на розвиток України. 

Таблиця 2.3 

Кореляційна матриця 

 FLOW INFORMA INTERE XM LLY KR_GDP CAP 

FLOW  1.000000 -0.605078  0.066331  0.601891 -0.019626  0.351975 -0.154742 

INFORMA -0.605078  1.000000 -0.102039 -0.532694 -0.684480 -0.925367 -0.494341 

INTERE  0.066331 -0.102039  1.000000  0.471791 -0.014196 -0.129941  0.315613 

XM  0.601891 -0.532694  0.471791  1.000000  0.352749  0.302217  0.465117 

LLY -0.019626 -0.684480 -0.014196  0.352749  1.000000  0.824793  0.849151 

KR_GDP  0.351975 -0.925367 -0.129941  0.302217  0.824793  1.000000  0.563555 

CAP -0.154742 -0.494341  0.315613  0.465117  0.849151  0.563555  1.000000 

Джерело: розраховано автором. 

Загалом в емпіричних дослідженнях автори приходять до висновку, що 

фінансова глобалізація сприяє фінансовому розвитку, особливо в розвинених 

країнах і на ринках, що формуються (emerging markets), але в відсталих 

країнах позитивного впливу не було знайдено.  Крім того, результати 

показують, що країни з високим рівнем інституційної структури отримують 

більш виражений позитивний вплив.  

 

2.2. Національне багатство як основа та джерело розвитку. 

 

2.2.1. Оцінка національного багатства країни 

Однією із найбільш загальних макроекономічних категорій, що дає 

уявлення про наявні ресурси і потенціал розвитку країни є національне багатство. 

Для України, яка володіє значними обсягами національного багатства, 

актуальною в період визначення її стратегічних пріоритетів, стає проблема його 

комплексної оцінки.  Відсутність системних досліджень національного багатства 

не дає можливості у повній мірі використовувати його з метою оптимізації 
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структури економіки,  активізації внутрішніх факторів економічного зростання,   

вирішення соціальних проблем та підвищення добробуту нації.  

У цьому контексті вартісна оцінка елементів національного багатства 

України є одним із важливих кроків дослідження цієї надзвичайно важливої 

категорії, оскільки на основі вивчення різних методологічних підходів визначення 

національного багатства можна зробити кількісну оцінку багатства України в 

динаміці, визначити характер процесу капіталізації країни. 

Серед тих, хто вніс значний вклад у визначення поняття національного 

багатства слід назвати В.Петті, який одним із перших у XVII ст. представив його 

як суму нагромаджених матеріальних цінностей. Наприкінці XIX  на початку  

XX ст. представники історичної школи (А.Шторх. А.Амон, Р.Ліфман. 

П.Хермберг) признавали багатство лише окремих осіб, залишаючи осторонь 

поняття  національного багатства країни. В економічній літературі також часто 

згадується ім’я французького економіста Е.Роговського, який в масштабах 

суспільства  представляв національне багатство як суму  багатств приватних 

осіб, визначених в діючих цінах (майно держави, церкви, об’єкти громадського 

користування не враховувались) [488].  

Сучасні визначення національного багатства відрізняються тим, що в них 

розглядається багатство суспільства у цілому, зокрема, у фінансовому словнику 

НБ представлено як „сукупність матеріальних благ, створених і нагромаджених 

суспільством у процесі попереднього розвитку, а також природних ресурсів, 

залучених до господарського обороту” [72; 73]. До його складу  відносяться: 

основні  і невиробничі фонди країни, оборотні фонди матеріального виробництва, 

включаючи товарні запаси у виробництві й торгівлі, а також державні резерви та 

страхові запаси, особисте майно громадян тривалого використання, природні 

ресурси, залучені до процесу відтворення (запаси корисних копалин, гідроенергії, 

лісовий та земельний фонди). Сюди ж зараховують і золотий запас держави. А в 

деяких випадках і науково-технічний рівень та досвід працівників, культурно-

духовні цінності, інтелектуальну власність тощо [73]. 
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Слід зазначити, що склад національного багатства  та методи його 

обрахування змінюються з часом і є різними для різних країн, залежно від 

критеріїв включення до нього тих чи інших елементів. Так, історично відправною 

точкою у процесі обчислення НБ, наприклад, для  англійського економіста 

Р.Гіффена слугувала інформація про прибутковий податок, інші розраховували 

національне багатство на основі даних про майно, що одержували в спадщину або 

в дарунок. Згодом найбільш поширеним став метод безперервної інвентаризації, 

на основі якого у 40-50 рр. XX ст. американський економіст Р.Голдсміт 

розрахував елементи національного багатства у США за 1898–1948, 1905–1950,  

1945-1958 рр., англійський економіст П.Редферн – Великобританії за 1938–

1953рр., російський вчений А.Ванштейн зробив оцінки майна суспільного 

господарства в національному багатстві дореволюційної Росії [488]. 

У першій половині XX ст. національне багатство визначалось як благо, що 

можна оцінити грошима. Поширення трактування  національного багатства як 

сукупності „економічних благ”, що мають ціну та „вільних” благ (зокрема, дарів 

природи) знайшло відображення і у сучасних підходах до визначення та 

обчислення національного багатства. 

Так, на сьогоднішній день панівною є концепція, що склалась у  процесі 

розробки ООН міжнародних стандартів національного рахівництва – Системи 

Національних  Рахунків (СНР) [240] – де  національне багатство розглядається у 

широкому трактуванні, як сума не фінансових активів країни та її чистих вимог 

до решти світу (п.13.2 СНР).  Згідно цієї концепції національне багатство країни 

представляє сукупність ресурсів країни (економічних активів),  які визначають 

необхідні умови виробництва товарів, надання послуг і забезпечення життя 

людей. Воно складається із економічних об’єктів, ключовою ознакою яких є 

можливість отримання їх власниками економічної вигоди [154].  

В рамках СНР оцінка національного багатства розглядається як окремий 

випадок балансу активів і пасивів, коли баланс складається для країни у цілому, у 

структурі якого виділяються:  
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 нефінансові активи: вироблені активи (основні фонди, запаси 

матеріальних оборотних коштів), невироблені активи (матеріальні невироблені 

активи, нематеріальні невироблені активи); 

 фінансові активи і пасиви: монетарне золото та SDR, готівкова валюта та 

депозити, цінні папери (окрім акцій), акції та інші форми участі у капіталі, 

кредити та позики, страхові технічні резерви, дебіторська/кредиторська 

заборгованість [242].  

Новаторською і на сьогоднішній день визнається методика, що розроблена 

спеціалістами Світового Банку і яка була запропонована у рамках роботи  по 

визначенню індикаторів  стійкого розвитку (sustainable development) [413]. Метод 

було розроблено з метою аналізу структури національного багатства,  ролі 

окремих його елементів у розвинутих країнах та країнах, що розвиваються. У 

рамках концепції запропонованої фахівцями Світового  Банку у національне 

багатство входять: природний капітал, вироблений капітал (активи), людський 

капітал (людські ресурси), соціальний капітал [242]. 

Варто зазначити, що автори експериментальної методики з метою 

проведення міжкраїнових порівнянь були змушені зробити у своїх розрахунках 

ряд значних припущень й низку серйозних спрощень. Так, зосередившись тільки 

на економічному потенціалі не було проведено оцінку соціального капіталу, під 

яким розуміли «сукупність мереж, взаємовідносин, норм та інститутів, які 

впливають на продуктивність економіки». Крім того, людський капітал 

оцінювався по залишковому принципу: із загального обсягу чистого 

національного продукту (ЧНП) віднімався ЧНП, вироблений за рахунок 

природних ресурсів, після чого розраховувалась поточна вартість  залишку «не 

ресурсного» ЧНП за середню кількість років продуктивного життя населення. Із 

отриманого у результаті продукту який може виробити населення вираховувалась 

сума активів та землі, й дана величина  приймалась у якості оцінки людських 

ресурсів [242]. Не дивлячись на  усі дискусійні місця запропонованої методики 

[481; 550; 567], її використання дало можливість зробити оцінку національного 

багатства більш ніж 100 країн світу (табл.2.4).  
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Таблиця 2.4 

 Національне багатство світу та груп країн за рівнем доходу  

у 1995-2014 рр. 

 Багатство 
(US$) 

Населення 
(тисяч осіб) 

млрд.дол.США 1995 2000 2005 2010 2014 1995 2014 

Країни з 
низьким 
доходом  

3,616 3,731 4,194 5,552 7,161 311,706 525,385 

Країни з 
нижчим за 
середній 
доходом 

35,249 36,511 46,075 60,724 70,718 1989,505 2725,398 

Країни з вищим 
середнім 
доходом 

95,105 113,259 135,849 199,813 247,793 1859,615 2196,796 

Країни з 
високим 
доходом не 
ОЕСD  

40,886 41,794 51,112 66,818 76,179 249,567 287,471 

Країни з 
високим 
доходом  
ОЕСD  

515,086 595,577 651,823 691,757 741,398 940,935 1046,598 

Світ 689,942 790,872 889,053 1024,664 1143,249 5351,327 6781,649 

Частка у 
структурі, % 100 100 100 100 100 100 100 

Країни з 
низьким 
доходом  

1 1 1 1 1 6 8 

Країни з 
нижчим за 
середній 
доходом 

5 5 5 6 6 37 40 

Країни з вищим 
середнім 
доходом 

14 14 15 20 22 35 32 

Країни з 
високим 
доходом не 
ОЕСD  

6 5 6 7 7 5 4 

Країни з 
високим 
доходом  
ОЕСD  

75 75 73 67 65 18 15 

 
Джерело: складено за даними Світового Банку [570]. 
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Результати досліджень фахівців  Світового  Банку дають можливість 

зробити висновок, що багатство  націй за 1995-2014 рр.: 1) збільшилось  як 

номінально із 689,942 до 1143,249 млн. дол.США, так і на душу населення – із 

128,93 до 168,58 дол.США; 2) зростання  відбулось у всіх групах країн за рівнем 

доходів,  левова частка багатства світу (65%) зосереджена у  країнах з високими 

доходами ОЕСР; 3) ключове місце у національному багатстві країн світу  

належить людським ресурсам – у середньому їх частка у структурі перевищує 

60%, в той час як роль виробленого людиною капіталу характеризується 15-30% 

вартості світової економіки, природний капітал залежить від  забезпеченості 

ресурсами  і коливається від 2 до 39%. Найбільш забезпеченими національним 

багатством виявились громадяни країн США, Швейцарії, Канади, Японії та 

Норвегії, які займають у світовому рейтингу перші п’ять місць із розрахунку НБ 

на душу населення. 

Аналіз динаміки національного багатства України  свідчить про зниження 

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

США в постійних цінах 2014 р. (рис.2.5). Як показують дані, представлені у 

табл.2.5, фактично за вказаний період відбувались процеси декапіталізації: 

зменшення сукупного багатства на 10,4%;  зниження вартості виробленого 

капіталу на 34,7%. 

 

Рис. 2.5. Динаміка національного багатства України у 1995-2014 рр. 

Джерело: складено за даними Світового Банку [570]. 
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Таблиця 2.5 

 Динаміка національного багатства України 

Показник 

Млн. дол. США в постійних цінах 2014  
% зміна  

(2014 до 1995) 
1995 2000 2005 2010 2014 

Сукупне 

багатство 
2 830 785 2 160 962 2 471 806 2 814 808 2 537 648 -10,4% 

Вироблений 

капітал 
1 745 787 1 334 502 1 240 144 1 404 184 1 139 519 -34,7% 

Природний 

капітал 
525 071 331 449 435 456 564 359 604 165 15,1% 

Людський капітал 576 506 532 565 817 935 886 053 857 998 48,8% 

Чисті іноземні 

активи 
-16 579 -37 555 -21 730 -39 788 -64 034 286,2% 

Населення 51 512 299 49 175 848 47 105 150 45 870 700 45 271 947 -12,1% 

Джерело: складено за даними Світового Банку [570]. 

 

Серед позитивних моментів  варто відмітити відносне зростання за період 

1995-2014 рр.  оцінок  природного та людського капіталів, відповідно, на 15,1% та 

48,8%. Разом з тим, хоча  вартість людського капіталу й зросла, однак його частка 

в структурі  багатства в 2014 р. (34%) є суттєво меншою ніж у країн Європи та 

Центральної  Азії (62%), що зменшує потенціал конкурентноспроможності й 

темпів розвитку України (табл.2.6). 

Таблиця 2.6  

Структура національного багатства України за оцінками 

 Світового банку у 2014 р. 

 
Україна 

Країни з 

нижчим за 

середній 

доходом 

 

Європа та 

Центральна Азія  

(з низьким та 

середнім 

доходом) 

Європа та 

Центральна 

Азія 

Сукупне багатство, 

млн.дол.США 
2 537 648 70 717 790 15 851 030 313 400 739 

Структура національного багатства, % 

Вироблений капітал 45% 25% 39% 33% 

Природний капітал 24% 27% 28% 5% 

Людський капітал 34% 51% 37% 62% 

Чисті іноземні активи -3% -3% -5% 0% 

Джерело: складено за даними Світового Банку [570]. 
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Важливу роль позитивної динаміки людського капіталу у процесі 

формування ВВП країни демонструє регресійна модель (2.2), що була оцінена за 

даними Світового  Банку. Модель реалізовано та перевірено на адекватність в 

середовищі пакету Eviews 9.0; де GDP – ВВП України, млн.дол.США в постійних 

цінах 2014; HC – вартість людського капіталу, млн. дол. США в постійних цінах 

2014. 

Кількісна оцінка впливу людського капіталу на економічну динаміку в 

Україні упродовж 1995-2014 рр. підтверджує наявність тісного (Prob.(t-

Statistic)=0,0002) статистичного зв’язку між показниками: в середньому за інших 

рівних умов при зростанні на 1 вартості людського капіталу обсяг вітчизняного 

ВВП зростав на 0.000956 (млн. дол. США в постійних цінах 2014р.):  

 

GDP = 0.000956*HC + 241.598509       (2.2) 

(0,0002) (0,0058) 

R2 =0.993188;   DW=2.708713;  Prob(F-statistic)= 0.000239. 

 
 

Сьогодні загострення проблем забруднення навколишнього середовища, 

впливу наслідків екологічних катастроф привело світове господарство до 

усвідомлення необхідності поєднання  питань стійкості і якості економічного 

розвитку з ефективністю використання природних ресурсів. У цьому контексті 

новаторська методика Світового банку оцінки національного багатства дає 

можливість розглядати його як одну з основ і об'єктів управління сталим 

розвитком, а структуру, ефективність використання, збільшення і відтворюваність 

національного багатства як ступінь стійкості і якості соціально-економічного 

розвитку. Статистично це реалізується за допомогою обліку в національному 

багатстві, окрім виробленого та людського капіталів, ще й оцінок природного 

капіталу.  

Висока значимість природно-ресурсного чинника в економіці країни, оцінка 

природного капіталу в структурі національного багатства є одним з важливих 

завдань і з точки зору  потенціалу капіталізації. В табл.2.7 наведено оцінки 

експертів Світового банку складових природного капіталу України. Аналіз даних 



109 

 

 

показує декапіталізацію таких складових як «орні землі» та «пасовища», в той час 

як всі інші  демонструють  зростання. 

Таблиця 2.7 

Оцінка складових природного капіталу України, 

млн. дол. США в постійних цінах 2014 р. 

Показник 1995 2000 2005 2010 2014 

% зміна  

(2014 до 

1995) 

Ліси, лісові ресурси 5 663 6 694 8 926 8 668 8 741 54,3% 

Ліси, недеревні 

ресурси 
10 678 10 812 10 886 10 855 10 954 2,6% 

Заповідні території 12 787 8 376 10 022 10 996 14 784 15,6% 

Орні землі 254 677 121 677 144 194 157 473 211 134 -17,1% 

Пасовища 166 157 144 256 145 673 121 277 122 669 -26,2% 

Підземні активи 75 110 39 634 115 756 255 090 235 884 214,1% 

Нафта 3 662 5 679 9 716 13 727 13 688 273,8% 

Природний газ 20 820 15 674 34 132 31 029 30 365 45,8% 

Вугілля (усі сорти) 45 630 15 536 38 458 63 920 45 789 0,3% 

Метали та мінерали 4 998 2 746 33 450 146 414 146 042 2822,3% 

Джерело: складено за даними Світового Банку [570]. 

 

Збереження та процес нагромадження природного капіталу, формування 

екологічної свідомості суспільства тісно пов’язані із впровадженням у життя 

положень концепції «зеленої економіки»,  серед базових компонентів  якої є 

«зелений бізнес». Він передбачає використання екологічно-конструктивних 

методів виробництва, застосування енерго- і ресурсоефективних технологій та, 

окрім  традиційних функцій бізнесу виконує специфічні, притаманні лише йому 

функції щодо захисту навколишнього природного середовища, мінімізації 

еколого-деструктивного  впливу діяльності  суб’єктів економічної діяльності на 

довкілля, підвищення економічних, екологічних і соціальних умов життя 

населення [536; 537].  

На відміну від розрахунків Світового  банку та ООН, дослідження й вартісні 

оцінки  національного багатства, які здійснювали фахівці в  Україні [92; 180; 288], 

приводили до неможливості  коректних міжкраїнових співставлень в силу різних 

періодів розгляду, складових елементів НБ, методик розрахунку, цін. Однак не 

дивлячись на цю особливість, вони мали дуже велике практичне значення, 
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оскільки їх аналіз не тільки спонукав до дискусії з проблем  вартісної оцінки 

національного багатства країни, але  й відкрив можливість обґрунтованого 

формування стратегії й тактики економічного розвитку [21; 22]. 

З точки зору потенціалу капіталізації дослідження  українських вчених 

показують широкі можливості щодо підвищення рівня капіталізації країни, 

оскільки, по-перше, дуже значна частка природних ресурсів (які на сьогоднішній 

день ще не приносять додаткової вартості відповідно їх потенціалу) і отже 

подальші заходи та механізми по їх активному залученню у ринковий обіг дадуть 

значний приріст національного капіталу й багатства загалом; по-друге, у структурі 

мала питома вага нематеріальних активів, тобто тих форм капіталу (які, зокрема,  

формують людський капітал) та які ще не отримали відповідної ринкової оцінки 

(інтелектуальна власність, інформація), але через процес реальної оцінки та 

активне залучення у оборот внаслідок гарантування  прав власності та розвиток 

ринкової інфраструктури можуть внести вклад у економічний розвиток України. 

Аналіз вітчизняного досвіду розрахунків національного багатства України, 

який  було проведено у рамках дослідження процесу капіталізації економіки в 

Інституті економіки та прогнозування НАН України [92], дав можливість  

запропонувати підхід, який  враховує ті елементи НБ, що є важливими з точки 

зору збільшення потенціалу капіталізації економіки та пошуку нових джерел 

прискорення економічного зростання. Зокрема, до складу національного багатства 

України включено: людський капітал, який представляє нематеріальну складову 

багатства; фінансовий капітал,  оскільки на практиці не дивлячись на  

методологію визначення НБ в рамках СНР оцінка фінансових активів/пасисів 

країни або зовсім не включалась у розрахунки, або враховувалась тільки частково; 

резервні активи, як важлива складова запасів країни. Вони включають зовнішні 

активи країни, що знаходяться під контролем органів грошово-кредитного 

регулювання та в будь-який час можуть бути використані для прямого 

фінансування дефіциту платіжного балансу або здійснення інтервенцій на 

валютному ринку з метою підтримки курсу національної валюти.  
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Розглядаючи різні аспекти дослідження варто звернути увагу ще на одну 

проблему кількісних оцінок національного багатства України, а саме – повної 

відсутності  регіональних оцінок національного багатства, які дуже важливі для 

економічного аналізу стану регіонів, їх фактичних ресурсів і використання 

останніх для більш успішного функціонування регіональної економіки. Це 

приводить до висновку, до якого уже прийшли інші країни перехідної економіки 

та наші найближчі сусіди: вдосконалення  статистики національного багатства 

потребує спеціального розділу для регіональної статистики, яка б базувалась на 

достовірних джерелах інформації і розробленій методології, узгодженої із 

загальними принципами оцінки даної категорії [186]. 

Недосконалість існуючих українських оціночних методик  підкреслює 

важливість  розробки системного підходу, який максимально повно відображав би 

економічні реалії та був зорієнтований на  уніфікацію методології та принципів 

організації оцінки різних видів ресурсів і національного багатства у цілому.      У 

такому контексті, існуючі вітчизняні підходи безумовно потребують подальшої 

роботи - критичного доопрацювання та уточнення на уніфікованих принципах 

оцінки, що призведе до  уточнення отриманих значень. Це стосується і 

критичного перегляду складових фінансового капіталу (щоб усунути можливі  

повтори); дооцінки резервних активів; дооцінки природних ресурсів (оскільки у 

наших розрахунках далеко не усі ресурси враховані2); оцінки вартості житлового 

фонду та домашнього майна населення. Це стосується також і представлення  

отриманих оцінок у порівняльних цінах, оскільки при вивченні динаміки та при 

міжнародних порівняннях оцінка в діючих цінах непридатна і тому СНР 

рекомендує щорічно переоцінювати НБ за допомогою спеціальних індексів цін. 

Формування такої структури елементів національного багатства, у якій 

ключова роль належить нематеріальним складовим є відображенням нових 

глобальних тенденцій у процесі економічного розвитку, а саме зміни типу 

                                                
2 До вартісної оцінки природного капіталу Б.Й.Пасхавер та А.Е.Юзефович включили оцінку сільськогосподарських 

угідь; земель лісів та інших  лісовкритих площ; землі в межах населених пунктів; землі промисловості, транспорту, 

зв’язку, оборони; землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення; 

території, що вкрита поверхневими водами а також економічно доступних запасів корисних копалин. 
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відтворення, форм нагромадження, критеріїв ефективності розвитку економіки, 

що у цілому характеризує „нову якість економічного зростання”. Це означає, що 

більшість країн вже не ставить за стратегічну мету зростання матеріально-речових 

елементів багатства, а орієнтуються на  збільшення величини та якості людського 

капіталу, який  сьогодні  стає головним фактором стійкого розвитку суспільства 

та економіки. Для України, де у структурі національного багатства частка 

людського капіталу упродовж 1995-2014 рр. зростає дуже повільно (із 20 до 34%), 

а питома вага речового капіталу підприємств є значно нижчою від розвинутих 

країн, актуальними є два напрями, що забезпечуватимуть ефективність 

економіки – зростання вкладень держави,  бізнесу,  домашніх господарств 

направлених на нарощування людського потенціалу та забезпечення достатнього 

обсягу вироблених активів (через оновлення основного капіталу, підвищення 

ефективності існуючих та  включення нових активів у ринковий оборот), що у 

цілому створить основу для переходу до моделі розвитку орієнтованої на якісне 

економічне зростання, стійкий розвиток. 

 

2.2.2. Скориговані національні заощадження 

 

Проблематику стійкого розвитку традиційні макроекономічні показники 

(зокрема ВВП) відображають недостатньо, тому й робота активно продовжується, 

хоча й вже накопичено певний досвід розробки індикаторів сталого розвитку, що 

включають економічні, соціальні та екологічні фактори. До таких індикаторів 

російські вчені відносять екологічно адаптований чистий внутрішній продукт 

(ООН, 1993, 2000), індекс екологічної стійкості (Єльський і Колумбійський 

університети, 2001), збитки для здоров'я населення від забруднення 

навколишнього середовища (Європейська комісія, 1996; Штутгартський 

університет, 1997), індекс реального прогресу (Кобб, 1998), індекс скоригованих 

чистих заощаджень, по-іншому «істинних заощаджень» (Всесвітній банк, 1997) 

[320]. 
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З точки зору наявності статистичної інформації найбільш зручним є 

показник «істинних/справжніх заощаджень» (genuine savings). Вперше під назвою 

«індекс справжніх накопичень (заощаджень)» цей індикатор був запропонований 

Д. Пірсом і Дж. Аткінсоном в 1993 р, а в 2000 р був розвинений фахівцями 

Світового Банку [499]. Важливе значення «справжніх» заощаджень, в якості 

еквівалента яких використовується сьогодні показник «скоригованих чистих 

заощаджень» (adjusted net savings) - наявність єдиної методології розрахунку для 

світу і окремих країн, базування на офіційній статистиці окремих країн, щорічне 

оновлення та публікація в головному статистичному збірнику Світового Банку 

«Світові показники розвитку» (World Development Indicators) і в інших 

статистичних матеріалах Світового Банку. 

Розрахунок скоригованих чистих заощаджень («справжніх/істинних» 

заощаджень) є послідовною корекцією валових внутрішніх заощаджень: на 

першому етапі з валових внутрішніх заощаджень віднімається величина 

знецінення основного капіталу; на другому етапі скориговані чисті внутрішні 

заощадженьння збільшуються на величину витрат на освіту; на третьому етапі 

відбувається «екологічна» корекція: віднімається виснаження природного 

капіталу і збитки від забруднення навколишнього середовища [499]. На рис.2.6. 

представлено схему розрахунку показника скоригованих національних 

заощаджень (Adjusted Net Saving) для України у 2017 р. 

Динаміка показника скоригованих чистих заощаджень (СНЗ)  характеризує 

швидкість нагромаження національних заощаджень після врахування оцінок 

виснаження природних ресурсів і шкоди/втрат від забруднення навколишнього 

середовища (вимірюється у відсотках від валового національного доходу). Аналіз 

світової практики свідчить, що позитивний рівень СНЗ веде до зростання 

добробуту, а негативні значення цього показника свідчать про нестійкий тип 

розвитку [24]. Порівняльний аналіз динаміки показника скоригованих 

національних заощаджень для України, Європейського Союзу, світової економіки 

у 1999-2018 рр. відображає  практично стабільний рівень світового показника 
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(11,5%) та країн ЄС (10,5-10,9%) і нестабільний характер на всьому часовому 

поміжку з періодами  негативних значень для України (рис.2.7). 

 
Рис. 2.6 Схема розрахунку показника скоригованих національних 

заощаджень (Adjusted Net Saving) для України у 2017 р. 

Джерело: складено за даними Світового банку [481]. 

 

 
 

Рис. 2.7. Динаміка показника скоригованих національних заощаджень для 

України, Європейського Союзу, світової економіки у 1999-2018 рр., % ВНД. 

Джерело: складено за даними Світового банку, [570]. 
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Серед  сильних  сторін  показника/індексу змін СНЗ його використання  для 

аналізу  й стратегічного прогнозування регіонального розвитку, причому як на 

національному так і на глобальному рівнях [3; 555; 490].  Так, наприклад, 

далекостроковий прогноз,  побудований японськими дослідниками, виявив для 

кожної групи регіонів довгострокові тенденції зміни скоригованих національних 

заощаджень. За базовим сценарієм СНЗ у світі у цілому зростають протягом 

досліджуваного періоду (до 2100 року) залишаючись  позитивними до 2050 року. 

Аналогічна динаміка спрогнозована для країн Африки і Південно-Східної Азії. У 

країнах пострадянського простору та Східної Європи скориговані  заощадження 

також збільшуються, але позитивними стають тільки до 2100 року. Цікавий 

прогноз побудований для розвинених країн (Північної Америки, Західної Європи, 

Японії) -  в період дослідження  заощадження в них позитивні і зростають, проте з 

2030 року починають знижуватися і до 2100 року стають негативними. У разі 

зниження попиту на мінеральні ресурси значення СНЗ мають схожу динаміку із 

значеннями, отриманими за базовим сценарієм; в разі зниження викидів CO2 - 

несподівано нижче, ніж при базовому сценарії; в разі зростання населення - трохи 

вище, ніж при розрахунках за базовим сценарієм [555]. 

Узагальнення результатів досліджень із використанням  довгострокових 

тенденцій в динаміці скоригованих національних заощаджень  дозволяють  

експертам зробити висновок, що, незважаючи на існуючі  недоліки, показник  

відображає загальну оцінку стійкості розвитку, має достатню прогностичну 

здатність і дозволяє обґрунтувати необхідність компенсації виснаження 

природних ресурсів і шкоди від забруднення навколишнього середовища, 

привертає до  важливої ролі  інвестицій в освіту та оновлення основного капіталу. 
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2.3. Процес нагромадження капіталу в Україні:  

основні тренди та роль держави 

2.3.1. Нагромадження основного капіталу 

 

Аналіз еволюції економічної думки свідчить, що процес нагромадження 

капіталу є важливим у всіх теоріях економічного зростання, а оскільки  сьогодні 

вже не потребує доказів той факт, що обсяг виробництва товарів і послуг у 

економіці залежить від факторів виробництва – праці, капіталу та технологій, – то 

саме  їхні кількісні та якісні параметри, що створюють передумови та 

забезпечують зростання, досліджуються представниками різних економічних 

шкіл. Стійке уявлення про капітал як основи процесу розширеного відтворення й 

економічного зростання  виводить на перший план  важливу роль динаміки 

валового нагромадження основного капіталу (НОК) як ключового елементу 

обґрунтування стратегічних орієнтирів економічного й соціального розвитку, 

розробки цілей і завдань державних програм, а також моніторингу ефективності 

заходів із досягнення програмних цілей [23; 120; 388]. 

Як зазначає І.Богдан, у різних інвестиційних моделях економічного 

розвитку капітал у контексті факторів виробництва, – це сукупність виробничих 

засобів довготривалого користування, а інвестиції – потік товарів і послуг за 

певний період, що використовується для підтримання і приросту основного 

капіталу (основних фондів) у економіці, тому збільшення основних фондів 

економіки шляхом інвестицій створює підґрунтя для приросту обсягів 

виробництва (виробничого потенціалу) в майбутньому. Таким чином, 

інтенсивність і структура інвестицій нерозривно пов’язані з динамізмом 

економічного розвитку, тобто є сполучним елементом між теперішнім часом і 

майбутнім, оскільки стимулювання інвестицій сьогодні – це приріст виробничого 

потенціалу завтра; при цьому роль інвестицій у короткостроковому періоді 

полягає в стимулюванні виробництва через вплив на сукупний попит, а у 
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довгостроковому періоді інвестиції впливають на економічне зростання через 

НОК, підвищуючи потенційний  обсяг виробництва й сукупну пропозицію, що в 

остаточному підсумку позначається на доходах суб’єктів економічної діяльності 

[23]. 

На сучасному етапі формування інвестиційно-інноваційної моделі 

економічного зростання України аналіз  динаміки нагромадження основного 

капіталу відображає як накопичені проблеми  інвестиційної діяльності так і вказує 

на можливі шляхи  підвищення її ефективності. Перш за все, варто відзначити 

наявність трьох інвестиційних криз упродовж 1991-2019 рр., які негативно 

вплинули на короткострокові тенденції і потенціал розвитку вітчизняної 

економіки. Як показано на рис. 2.8 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. 

 
 

Рис. 2.8 Динаміка валового нагромадження  основного капіталу  

в Україні у 1990-2019* рр. 

*З 2014 р. без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим і м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій 

та Луганській областях. 

Джерело: Статистичні збірники «Національні рахунки України» за відповідні 

роки. Державна служба статистики України [182 – 184]. 
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Детальний аналіз проведений у дослідженні І.В.Крючкової 

макроструктурних чинників, які впливали на  формування інвестиційних джерел 

розвитку та глибину кризових потрясінь дав змогу підкреслити суттєвий вплив на 

динаміку та структуру  НОК: структурних  змін валових заощаджень, цінових та 

валютних шоків, деформації структури розподілу ВНД між інституційними 

секторами, офшоризації економіки [119]. В результаті недостатніх темпів 

інвестицій в основний капітал рівень нагромадження капіталу  в Україні  так і не 

досяг рівня 1990 року, рівень зношеності засобів є дуже високим, технологічна 

структура не відповідає глобальним трендам побудови економіки знань. 

Якщо проаналізувати структурні зміни в нагромадженні основного 

капіталу, що відбулись упродовж двадцятирічного проміжку часу, то на думку 

І.Богдана їх характеризують такі економічні процеси: а) інституційні зміни в 

інвестиційних процесах (що відображає секторна структура НОК); б) процеси 

зношення основного капіталу (показує співвідношення між валовими та чистими 

інвестиціями); в)  технологічне й технічне оновлення виробництва (відображено в 

технологічній структурі НОК за видами нефінансових активів); г) розвиток 

альтернативних форм залучення капіталу (фінансово кредитних відносин, 

державно-приватного партнерства тощо) покаже структура інвестицій за 

джерелами фінансування; д) ефективність роботи підприємств різних форм 

власності (відображає структура НОК за організаційно-правовими формами 

господарювання) [23]. 

В таблиці 2.8 представлена динаміка змін структур нагромадження 

основного капіталу в розрізі секторів економіки України за 2000-2019 рр., яка 

показує зниження ролі секторів: фінансових корпорацій (з 2,5% до 1,5%), 

некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (з 0,9% до 

0,3%). Найбільш вагомою у структурі нагромадження НОК є частка нефінансових 

корпорацій, яка після кризи 2015 р. дещо знизилась до 72%. Зросла роль  секторів  

загального державного управління (ЗДУ) та домашніх господарств (ДГ),  

відповідно, до 17,9%  та 8,1% (порівняно із 2000 р.). 
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Таблиця 2.8  

 Рівень та структура нагромадження основного капіталу в розрізі секторів 

економіки України 

Показники \ Роки 2000 2004 2008 2009 2015 2016 2017 2018 2019 

Валове 

нагромадження 

основного капіталу, 

млн.грн. 

33 427 77 820 250 158 167 644 269 422 368 691 470 327 628 296 700 617 

Нефінансові 

корпорації,% 
80,6 72,9 73,8 80,0 72,2 74,0 73,6 71,8 72,3 

Фінансові 

корпорації,% 
2,5 1,9 2,5 2,5 1,9 1,6 1,6 1,6 1,5 

Сектор загального 

державного 

управління,% 

10,9 19,1 11,0 8,5 13,6 14,4 15,1 18,9 17,9 

Домашні 

господарства,% 
5,1 5,1 12,3 8,7 11,9 9,6 9,3 7,4 8,1 

Некомерційні 

організації, що 

обслуговують 

домашні госп-ва,% 

0,9 1,0 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

*З 2014 р. без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим і м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій 

та Луганській областях. 

Джерело: розраховано автором на базі статистичних збірників «Національні 

рахунки України» [182 – 184]. 

 

Аналіз  змін технологічної структури основного капіталу  за 2010-2019 рр. 

свідчить про наявність  як позитивних  так і негативних трендів (табл. 2.9). Так до 

позитивних можна віднести:  збільшення  за період у загальній структурі частки 

машин та обладнання із 35,5% до 42,7%, систем озброєння із 0,2% до 2,7%. До 

негативних – зменшення частки житлових будівель із 16,3% до 13,1% (як 

відображення зниження інвестиційної діяльності домогосподарств) та скорочення 

частки продуктів інтелектуальної власності із 5% до 2,9% як необхідної складової  

капіталу у контексті побудови економіки знань. 
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Таблиця 2.9 

 Валове нагромадження основного капіталу в розрізі  

видів нефінансових активів* 

Рік 

Валове  

нагро- 

мадження  

основного  

капіталу,  

Житлові  

будівлі 

Інші 

будівлі  

та 

споруди   

Машини 

та  

обладна-

ння 

Системи 

озброєн-

ня 

Культи-

вовані  

біологі-

чні  

ресурси 

Витрати,  

пов’язані з  

передачею  

прав  

власності  

на невиро-

блені  

активи 

Продукти 

інтелек-

туальної  

власності 

млн.грн частка у структурі, % 

2010 183 867 16,3 42,5 35,5 0,2 0,5 0,0163 5,0 

2011 229 403 12,2 44,1 38,9 0,1 0,5 0,0078 4,2 

2012 266 795 12,4 44,0 38,7 0,3 0,6 0,0026 4,0 

2013 247 054 15,8 41,4 38,1 0,3 0,9 0,0000 3,5 

2014 224 327 19,3 38,8 37,2 0,3 0,4 0,0022 4,0 

2015 269 422 20,5 34,9 38,3 1,7 0,9 0,0015 3,7 

2016 368 691 16,6 33,4 44,7 1,5 0,7 0,0011 3,1 

2017 470 327 16,4 32,3 46,2 1,4 0,5 0,0015 3,2 

2018 628 296 13,9 35,8 43,6 2,9 0,5 0,0005 3,3 

2019 716 187 13,1 38,1 42,7 2,7 0,5 0,0007 2,9 

*Дані за 2010-2018 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та з 2014 року – також без частини 

тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

Джерело: розраховано автором на базі статистичного збірнику «Національні 

рахунки України за 2018 рік» [183 – 184]. 

 

Як узагальнюючий показник ефективності використання основних засобів, 

варто проаналізувати продуктивність капіталу, що визначається відношенням 

обсягу виробленої за певний час продукції у грошовому вираженні до вартості 

основних засобів, які використовувались у процесі виробництва за той же 

проміжок часу. Дані представлені на рис.2.9  свідчать про низький рівень 

продуктивності капіталу в Україні: з кожною гривнею, що була авансована в 

основні засоби у 2019 р., було створено 42 коп. ВВП, вироблено всього на 36 коп. 

валової доданої вартості (ВДВ). Хоча у 2001-му цей показник складав, відповідно, 

23 та 20 коп. та й динаміка за останні 5 років є зростаючою (у 2014-му – 12 та 10 
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коп.), однак цього  недостатньо для забезпечення прискореного зростання 

виробництва (у фактичних цінах менше 1 грн.). 

Спадна динаміка продуктивності капіталу тісно пов’язана із 

перевантаженням господарської діяльності зношеними засобами виробництва, 

недостатніми темпами рівня оновлення основних засобів, рівня їх ліквідації. В 

результаті хоча й  відбувалось номінальне збільшення вартості основних засобів, 

однак  відбувалось і стрімке зростання рівня зношеності капіталу й у 2014 р. 

рівень зносу досяг максимального за 2000-2019 рр. період значення 83,6%. 

 

Рис. 2.9. Динаміка продуктивності капіталу у 2001-2019 рр. 

Примітки:  

1. Дані за 2014-2019 роки наведено без урахування тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.  

2. За 2013-2018 роки вартість основних засобів бюджетних установ (головних 

розпорядників бюджетних коштів), а також вартість земельних ділянок, 

інвестиційної нерухомості, тварин (які використовуються в іншій, ніж 

сільськогосподарська діяльність) включено до загального підсумку без розподілу 

за видами економічної діяльності.  

3. Дані за 2019 рік включають вартість основних засобів місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (на відміну від інформації 

за 2013-2018 роки). 

 

Джерело: розраховано за даними Держстату України [255]. 
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Продуктивність капіталу за видами економічної діяльності є дуже різною як 

за величиною так і за динамікою, зокрема, згідно з даними фахівців міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України у 2017 р. показник (який розраховано із 

використанням  ВВП та вартості основних засобів, ВВП/ОЗ) перевищував 1 грн.  

у таких ВЕД: «фінансова та страхова діяльність» – 1,04; «оптова та роздрібна 

торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів» – 2,16; «професійна, 

наукова та технічна діяльність» – 2,27; «освіта» – 3,34; «охорона здоров'я та 

надання соціальної допомоги» – 4,52; «надання інших видів послуг» – 7,81.  У 

2017 р. продуктивність капіталу скоротилась за більшістю видами економічної 

діяльності, найбільше падіння продуктивності капіталу відбувалось у ВЕД 

«сільське, лісове та рибне господарство» на рівні 13,6%. Разом з тим, найвищими 

темпами зростала продуктивність капіталу у ВЕД «будівництво» на 20% та 

«операції з нерухомим майном» – на 5,2% [212].  

Загалом, збільшення фізичного обсягу основних засобів,  перевищення 

рівня оновлення основних засобів проти рівня їх ліквідації сприяють  зменшенню 

рівня зношеності та підвищенню продуктивності капіталу, що є надзвичайно 

важливим для ефективності виробництва в Україні.  

У контексті  прискорення економічної динаміки темпи інвестування в 

основний капітал є дуже важливим  фактором, який  відображається  зростанням 

норми валових інвестицій (як правило, обчислюється як відношення обсягу 

валових інвестицій в основний капітал до величини валового внутрішнього 

продукту, %). Для України показник динаміки норми валових інвестицій в 

основний капітал є  індикатором інвестиційної безпеки, який на думку колективу 

авторів, під керівництвом А. Сухорукова має бути на рівні не менше 25% [260, С. 

204]. 

В таблиці 2.10 наведено розрахунки норми інвестицій за трьома варіантами 

показників на часовому проміжку 2000-2019 рр., що є результатом   змін 

Держстатом України методології розрахунків інвестицій в основний капітал. 

Аналіз динаміки показників (співвідношення  обсягу інвестицій та ВВП у %)  

підтверджує недостатній  рівень інвестицій в основний капітал для модернізації й 
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розвитку вітчизняної економіки (тільки у 2007 р. він становив 25,1%, а упродовж 

останніх десяти років був значно меншим). 

Таблиця 2.10  

 Норма інвестицій у 2000-2019 рр., % 

Рік 

Норма інвестицій  

в основний  

капітал 

Рік 

 Норма інвестицій 

в матеріальні  

активи 

Норма 

капітальних  

 інвестицій  

2000 13,4 2010 15,5 16,9 

2001 15,4 2011 17,2 19,3 

2002 15,9 2012 18,2 20,1 

2003 18,4 2013 15,7 17,6 

2004 21,2 2014 13,4 13,8 

2005 20,4 2015 12,8 13,7 

2006 22,2 2016 14,6 15,1 

2007 25,1 2017 14,5 15,0 

2008 23,5 2018 15,2 16,3 

2009 16,0 2019 15,1 15,7 

Джерело: розраховано автором за даними Держстату України [255]. 

Якщо порівняти динаміку показника валове нагромадження  для світової 

економіки та України (що враховує, окрім валового нагромадження основного 

капіталу, також і зміни запасів матеріальних оборотних коштів та придбання за 

виключенням вибуття цінностей), то на часовому проміжку 1999-2019 рр. буде 

чітко видно на фоні стабільного світового рівня у 24% відображення 

нестабільного характеру інвестиційного процесу в Україні та спадний тренд 

нагромадження капіталу упродовж останніх років, який не сприяє необхідному 

прискоренню економічної динаміки вітчизняної економіки (рис.2.10). 

Світова практика  підтверджує, що інвестиції є найважливішим джерелом 

швидкого зростання у країнах, що розвиваються. За даними консалтингової 

компанії McKinsey, для кожного відсотка приросту ВВП в економіках, які 

зростають дуже швидко, наприклад, економіках нових індустріальних країн, 

необхідне збільшення норми нагромадження на 2,5%. За розрахунками інших 

фахівців, для подолання нестабільності і виведення країни на траєкторію стійкого 
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економічного зростання кожному відсотку приросту ВВП має відповідати 

збільшення норми нагромадження на 3–4% [54]. 

 
Рис. 2.10. Валове нагромадження в Україні та у світі (% від ВВП) 

Джерело: складено за даними Cвітового банку (база даних WDI) [570]. 

 

Наявність тісної кореляції між нормою валового нагромадження та 

динамікою ВВП у країнах, що швидко розвиваються є підказкою відповіді на 

питання України щодо необхідності збільшення норми валового нагромадження 

для досягнення високих темпів економічного зростання. Дослідження А.Магдіч 

щодо особливостей і тенденцій процесів нагромадження капіталу та інвестування 

у країнах Центральної та Східної Європи показує, що висока норма валового 

нагромадження (35% у 70-х рр. та майже 30% у 80-х рр.) зумовила високі темпи 

економічного зростання Японії, а потім ще чотирьох азійських «тигрів» – 

Південної Кореї, Тайваню, Сінгапуру та Гонконгу, що дозволило цим країнам 

вийти на високий рівень економічного розвитку. Досить висока норма валового 

нагромадження (майже 48%) у Китаї забезпечила  йому 10-відсоткове зростання 

ВВП у середньому за останні два десятиліття; Індії – в середньому норма 32% у 

першому десятилітті ХХІ ст. стала  базою 6% середньорічного зростання за цей 

період [134].  
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Більшість експертів єдині у тезі, що для подолання нестабільності і 

виведення України на траєкторію стійкого економічного зростання, інвестиційні 

процеси мають забезпечуватись відповідним обсягом фінансування. А отже в 

інвестиційній стратегії країни  важливого значення набуває створення умов для 

акумуляції інвестиційних ресурсів як за рахунок власних коштів, так і за рахунок 

використання заощаджень інших економічних агентів. Як зазначає І.Богдан 

структура джерел фінансування НОК являє собою важливий індикатор окупності 

витрат, що має безпосередній вплив на очікуваний макроекономічний ефект від 

реалізації інвестицій [23]. 

В таблиці 2.11 наведено структурні зміни в фінансуванні  капітальних 

інвестицій 2019 р. відносно 2010 р., а саме прослідковуються тренди:  зменшення 

ролі коштів  державного бюджету  з 5,7% до 4,9%; зростання ролі місцевих 

бюджетів із 3,2% до 9,1%; зменшення ролі коштів інвесторів-нерезидентів із 2,1; 

до 0,7%; зменшення кредитної підтримки банків із 12,7% до 10,8%; зменшення 

коштів населення на будівництво житла із 10,5% до 5,2%. Найбільш суттєвою на 

виділеному часовому проміжку лишилась частка  у структурі  власних коштів 

підприємств та організацій, вона зросла із 61,7% до 65,4%. Оскільки фондовий 

ринок й досі не став ефективним джерелом залучення інвестиційних ресурсів у 

реальний сектор економіки, то превалювання власних коштів підприємств у 

фінансуванні інвестицій у основний капітал фактично відображає закритий 

характер економічного відтворення. 

Фахівці одностайні в тому, що в економіці України існують серйозні 

проблеми з джерелами фінансування інвестицій, зокрема: бюджетні капітальні 

інвестиції зведено до мінімуму; обсяги валових доходів підприємств, призначених 

до капіталізації (прибуток, амортизація), є абсолютно недостатніми; стимули 

довгострокового кредитування, особливо в умовах кризи, не спрацьовують; 

іноземні інвестиції – досить обмежені, до того ж надходять у ті види діяльності, 

які не підвищують технологічний рівень вітчизняної економіки [23].  
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Таблиця 2.11 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування  

за 2010-2019 роки*,% 

  2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Усього, млн.грн 180575,5 219419,9 273116,4 359216,1 448461,5 578726,4 623978,9 

у т.ч. за рахунок :               

коштів 

державного 

бюджету 

5,7 1,2 2,5 2,6 3,4 3,9 4,9 

коштів місцевих 

бюджетів 
3,2 2,7 5,2 7,5 9,3 8,7 9,1 

власних коштів 

підприємств та 

організацій 

61,7 70,5 67,5 69,3 69,1 70,8 65,4 

кредитів банків та 

інших позик 
12,7 9,9 7,6 7,5 6,6 7,7 10,8 

коштів 

інвесторів-

нерезидентів 

2,1 2,6 3,0 2,7 1,4 0,3 0,7 

коштів населення 

на будівництво 

житла 

10,5 10,1 11,7 8,3 7,3 6,0 5,2 

інших джерел 

фінансування 
4,3 3,0 2,4 2,1 2,9 2,5 3,9 

*Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м.Севастополя та за 2014-2018 роки без частини тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

Джерело: складено за даними Держстату [255]. 

 

З точки зору формування можливостей для ефективної реалізації державної 

економічної політики, розгортання важливих економічних і соціальних програм,  

забезпечення стійких темпів розвитку вітчизняної економіки держава має 

відновити стабільність й збільшити обсяги бюджетного інвестування 

орієнтованого на створення інфраструктури та реалізацію структурних реформ, 

активізувати  всі важелі впливу на підтримку розвитку  національного фондового 

ринку, сприятливої для інвестиційних програм діяльності банківської системи, 

грошово-кредитної й фінансової політики. 
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2.3.2. Інституціональний капітал та роль держави з підтримки освіти  

 у формуванні людського капіталу 

Потреба чітко визначених та прийнятних для суспільства стратегічних 

рамок розвитку надихнула Україну приєднатись до Порядку денного у галузі 

сталого розвитку на період до 2030 року.  Глобальні цілі сталого розвитку (ЦСР), 

підкреслили нові цінності й нове бачення зростання, що привело до 

переосмислення засад національного розвитку і Україна  розпочала низку реформ, 

спрямованих на здійснення соціально-економічних перетворень та зміцнення 

демократичного устрою.  

Зростаюча роль інституціонального капіталу у забезпеченні  подальшого 

стійкого інноваційного розвитку економіки піднімає на перші шаблі у переліку 

першочергових завдання підвищення його ефективності. У цьому контексті 

доречно відмітити складність  задачі його вимірювання, оскільки йдеться не 

завжди про доступні прямому спостереженню характеристики. Вартісну оцінку 

нагромадження інституціонального капіталу країни можна оцінити підсумовуючи 

витрати Зведеного бюджету України на загальнодержавні функції (без 

обслуговування боргу), оборону, громадський порядок, безпеку та судову владу 

(рис.2.11). Висхідний тренд у динаміці капіталізації у 2013-2019 рр. свідчить про 

зростання інвестицій на цілі розвитку необхідної інституційної інфраструктури. 

 

Рис. 2.11. Вартісна оцінка елементів інституціонального  

капіталу України, % від ВВП 

Джерело: складено за даними Мінфіну України [164]. 
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Зрозуміло, що  цих даних для оцінки інституціонального капіталу країни 

недостатньо, адже виділені не всі його компоненти.  В світовій практиці для 

аналізу  інституціонального капіталу оперують даними соціологічних опитувань 

щодо поведінки індивідів, груп у суспільстві (членство в громадських 

організаціях, участь у виборах й т.і.), хоча й отримані на їх основі індикатори про 

рівень довіри, норми та цінності і не дають можливість конвертувати інформацію 

у вартісну форму, дати їм ринкову оцінку [50]. 

У вимірі цілей ЦСР, як свідчать результати «Добровільного національний 

огляду» за підсумками 2019 року, Україна у цілому досягла прогресу за 15-ма з 

17-ти цілей. Основним здобутком є скорочення масштабів бідності: з 58,3% у 

2015 р. до 43,2% у 2018 р. Помітного прогресу вдалося досягти завдяки 

підвищенню стандартів оплати праці та збільшенню рівня охоплення населення 

житловою субсидією (з 12% у 2014р. до 64% у 2017р.). Україна впроваджує 

концепцію освітньої реформи «Нова Українська школа» та приєдналася до 

міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 [293]. 

Здобутки, які отримала Україна  в рамках досягнення ЦСР, показують 

прогрес у нагромадженні людського капіталу, який у сучасному світі  є одним із 

драйверів ендогенного розвитку [310; 311]. Зважаючи на значну  кількість старих 

та нових проблем розвитку економіки та суспільства, актуальним лишається 

питання – якою є роль держави у процесі нагромадження та підвищення якості 

людського капіталу. 

Якщо взяти до уваги лише одну із трьох – освіти, здоров’я, культури –

важливих складових нагромадження людського капіталу, то в динаміці першої з 

них, окрім  позитивних зрушень її впливу на розвиток людського капіталу, слід 

зазначити, проявились також і негативні тренди, які викликають тривогу з точки 

зору їх перетворення у стійкі тенденції. Серед таких трендів  варто виділити 

зменшення кількості  студентів, що навчаються у закладах вищої освіти (ЗВО) – 

із 2,4 млн. осіб  у 2010/11 навчальному році (н.р.) до 1,4 млн. осіб у 2019/20 н.р. 

(табл.2.12). Такий тренд є результатом як зменшення удвічі за цей період 
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студентів коледжів, технікумів, училищ – із 351444 осіб до 173585 осіб так і 

студентів, що навчались   в університетах, академіях, інститутах – із 2066667 до 

1266121 [38]. Серед причин зменшення студентів у ЗВО є, окрім різних 

об’єктивних та суб’єктивних факторів, також і  скорочення фінансової підтримки 

держави. Так, аналіз динаміки кількості студентів ЗВО за джерелами 

фінансування свідчить, що кількість студентів, які навчались за рахунок коштів 

державного бюджету зменшилась: коледжів, технікумів, училищ – із 127825 до 

10307 осіб; в університетах, академіях, інститутах – із 926396 до 545274 осіб [38]. 

Суттєво також зменшилась кількість студентів ЗВО, що навчались за кошти 

юридичних та фізичних осіб. Зростання  за десять років фінансової підтримки 

місцевими бюджетами студентів які навчались у коледжах, технікумах, училищах 

(зокрема, у 2010/11 н.р.  її отримало 76520 осіб, а в 2019/20 н.р. 109684 осіб), 

збільшило частку місцевих бюджетів у структурі фінансування навчання у ЗВО із 

3,8% до 8,4% (табл.2.12). 

Таблиця 2.12 

 Кількість студентів у ЗВО за джерелами фінансування їх навчання 

  
Усього в начальний рік 

2010/11 2015/16 2018/19 2019/20 

Кількість студентів - усього, 

осіб 
2 418 111 1 605 270 1 522 250 1 439 706 

питома вага студентів (%), які навчаються за рахунок коштів: 

державного бюджету  38,3 45,6 39,2 37,9 

місцевих бюджетів  3,8 4,9 7,7 8,4 

юридичних осіб  0,4 0,6 0,5 0,2 

фізичних осіб  57,5 48,9 52,6 53,5 

Джерело: [38]. 
 

З точки зору реалізації потенціалу та нагромадження людського капіталу й 

підвищення його якості, важливою характеристикою, окрім кількості осіб, що 

вступили та навчаються у ЗВО, заслуговує також динаміка показника кількості 

осіб, які здобули освітній ступінь. За даними Державної служби статистики 

України у 2019 р. кількість осіб, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

(208782) зменшилась у порівнянні з 2018 р. (299526 осіб); з них  за рахунок  

коштів державного бюджету кількість студентів, що навчались  зменшилась за рік 
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із 131961 до 92 591, місцевих бюджетів – із 24692 до 17 790 осіб. Однак загалом у 

структурі за  джерелами фінансування  бюджетні кошти все ще відіграють 

значиму роль, оскільки складають більше 50 % (табл.2.13). За напрямами 

підготовки найбільшу підтримку з державного бюджету відчули студенти, що 

отримали освітньо-кваліфікаційний рівень: молодшого спеціаліста з напряму 

«системні науки та кібернетика» (84,8%), бакалавра з напряму «військові науки та 

національна безпека» (92,9%), спеціаліста  з напряму «природничі науки» (50%),  

магістра з напряму «системні науки та кібернетика» (100%). 

Таблиця 2.13 

Кількість осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний 

рівень) у 2018-2019 рр., за джерелами фінансування їх навчання, освітніми 

ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) 

  

Кількість осіб,  

які здобули освітній 

ступінь (освітньо-

кваліфікаційний 

рівень) 

з них 

навчалися за рахунок коштів   

державного  бюджету, 

% 

місцевих  бюджетів, 

% 

2018 р., всього 299526 44,1 8,2 

 

2019 р., всього 208782 44,3 8,5 

з них за освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями): 

Молодший спеціаліст  51 237 42,0 32,6 

Бакалавр  144 956 46,3 0,7 

Cпеціаліст  12 542 30,9 0,008 

Магістр  47 57,4 - 

Джерело: складено за даними Вища освіта в Україні. Державна служба 

статистики України [38]. 
 

Про кількісні та якісні характеристики процесу нагромадження людського 

капіталу свідчать показники розвитку наукової діяльності в країні, й у тому числі 

діяльності аспірантури та докторантури. Представлені дані в табл. 2.14 свідчать 

про зменшення кількості наукових установ та закладів вищої освіти, які мають 

аспірантуру з 513 до 417 (у 2019 порівняно з 2010 р.); зменшення кількості осіб 

зарахованих до аспірантури та тих що закінчили її, відповідно, з 10322 до 7381 

осіб та з 2092 до 29 13 осіб. Однак хоча й кількість осіб, що закінчили аспірантуру 
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із захистом дисертації зменшилась із 1941 до 751, проте відсоток успішності у 

2019 р. склав 25,8, що є більшим за 24% у 2010 р. (табл.2.14). 

Таблиця 2.14 

 Основні показники діяльності аспірантури в Україні* 

  2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Кількість наукових установ та 

закладів вищої освіти, які мають  

аспірантуру, на кінець року, од 

513 490 481 475 431 417 

Кількість аспірантів на кінець 

року, осіб 
33 739 28 487 25 963 24 786 22 829 25 245 

Кількість осіб, зарахованих до 

аспірантури, за рік 
10 322 9 813 6 609 7 274 7 172 7 381 

Кількість осіб, які закінчили 

аспірантуру, за рік 
8 092 7 493 6 703 6 087 6 401 2 913 

 у тому числі із захистом 

дисертації       

      осіб 1 941 1 958 1 708 1 438 1 472 751 

      відсотків 24,0 26,1 25,5 23,6 23,0 25,8 
*Без урахування аспірантів із зарубіжних країн. 

Джерело: складено за даними Вища освіта в Україні. Державна служба 

статистики України [38].  

Складне фінансове становище  України  в останні роки та реформа 

державного фінансування закладів вищої освіти, яку було розпочато у 2019 р.  з 

орієнтацією на фінансову автономію ЗВО й залучення приватних коштів, 

призвели до скорочення фінансової підтримки науки державою - за рахунок  

коштів  державного бюджету у 2019 р. навчалось в аспірантурі лише 1705 осіб (це 

58,5% до загальної кількості аспірантів) порівняно із 4660 у 2018 р. (72,8%). 

Аналіз в регіональному розрізі демонструє значну нерівномірність  підтримки 

навчання в аспірантурі (табл.2.15). Так, за денною формою навчання отримали 

100% підтримку  від державного бюджету (від загальної кількості осіб, які 

закінчили аспірантуру за денною формою навчання) аспіранти у Волинській, 

Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Київській, Луганській, Миколаївській, 

Рівненській, Чернівецькій областях. Однак в окремих областях аспіранти 

отримали значно менше коштів від держави: у Запорізькій - 37%, Полтавській - 

25%, Хмельницькій - 21,4% [38]. 
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Таблиця 2.15 

 Кількість осіб, які закінчили аспірантуру у 2018-2019 рр. за джерелами 

фінансування їх навчання та регіонами 

  
Усього,              

осіб 

З них навчалися за 

рахунок державного 

бюджету 

Із загальної кількості - навчалися за 

денною формою навчання 

осіб 

у % до 

загальної 

кількості 

аспірантів 

усього,             

осіб 

з них - за рахунок коштів 

державного бюджету 

осіб 

у % до загальної 

кількості осіб, 

які закінчили 

аспірантуру за 

денною формою 

навчання 

2018 6401 4660 72,8 4387 3287 74,9 

 

2019 2913 1705 58,5 699 471 67,4 

за регіонами 

Вінницька 56 36 64,3 14 12 85,7 

Волинська 28 26 92,9 9 9 100,0 

Дніпропетровська 112 71 63,4 22 20 90,9 

Донецька 48 26 54,2 11 11 100,0 

Житомирська 25 23 92,0 8 8 100,0 

Закарпатська 50 22 44,0 4 4 100,0 

Запорізька 148 37 25,0 27 10 37,0 

Івано-

Франківська 
71 51 71,8 17 15 88,2 

Київська 52 35 67,3 6 6 100,0 

Кіровоградська 9 5 55,6 - - - 

Луганська 36 33 91,7 3 3 100,0 

Львівська 243 143 58,8 99 61 61,6 

Миколаївська 15 15 100,0 3 3 100,0 

Одеська 200 127 63,5 48 39 81,3 

Полтавська 49 26 53,1 12 3 25,0 

Рівненська 55 22 40,0 4 4 100,0 

Сумська 74 51 68,9 22 20 90,9 

Тернопільська 36 25 69,4 16 14 87,5 

Харківська 327 224 68,5 67 49 73,1 

Херсонська 49 27 55,1 11 4 36,4 

Хмельницька 60 19 31,7 14 3 21,4 

Черкаська 33 17 51,5 16 11 68,8 

Чернівецька 15 14 93,3 8 8 100,0 

Чернігівська 33 18 54,5 12 6 50,0 

м. Київ 1 089 612 56,2 246 148 60,2 

Джерело: складено за даними Вища освіта в Україні. Державна служба 

статистики України [38].  
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Дуже важливою у контексті розбудови економіки країни за інвестиційно-

інноваційною моделлю розвитку є підтримка  державою підготовки осіб, що 

навчаються у докторантурі.  У 2019 р. кількість осіб, що закінчили докторантуру 

зменшилась із 963 до 511 осіб, з них  навчались за рахунок державного бюджету  

86,3%, що є меншим показником відносно 89,% у 2018 р. (табл. 2.16). 

Таблиця 2.16 

 Кількість докторантів у 2018-2019 рр. за джерелами  

фінансування їх навчання 

Рік 

Кількість осіб, які 

закінчили 

докторантуру 

усього, осіб 

з них навчалися   за рахунок державного бюджету 

осіб 

у % до загальної кількості 

осіб, які закінчили докто-  

рантуру 

2018 963 859 89,2 

2019 511 441 86,3 

Джерело: складено за даними Вища освіта в Україні. Державна служба 

статистики України [38]. 
 

Слід зазначити, що впровадження реформи освіти та науки у контексті 

формування стійких фінансових передумов для управлінської ефективності, 

фінансової автономії закладів вищої освіти (ЗВО), їх міжнародного визнання, що 

забезпечувало б рейтингові фактори фінансування, було уповільнено 

розповсюдженням в країні пандемії COVID-19, оскільки на фінансування 

боротьби з поширенням і наслідками хвороби було перенаправлено кошти з 

інших галузей й у т.ч. з освіти. Для фінансового наповнення Фонду боротьби з 

COVID-19 скасовано фінансування [175]: 

— підтримки освіти, науки та спорту за рахунок Фонду президента України 

(на 0,5 млрд грн, тобто на 100%), що означає скасування допомоги талановитій 

молоді у навчанні за програмами підготовки магістрів, докторів філософії та 

докторів наук; 

— розвитку ЗВО за рахунок відповідного Фонду (на 0,25 млрд грн, тобто на 

100%), що означає скасування розбудови інфраструктури ЗВО, функціонування 

центрів вдосконалення, державної підтримки наукових журналів, які мають 

міжнародне визнання; 
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— підтримки пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-

технічних розробок у ЗВО (на 0,4 млрд грн, тобто на 100%), що 

означає скасування фінансування пріоритетних наукових напрямів, модернізації 

та оновлення матеріально-технічної бази для проведення наукових досліджень і 

науково-технічних розробок. 

Як зазначає Н.Назукова, було недофінансовано й інші бюджетні програми, 

які стосуються науково-дослідної діяльності ЗВО, зокрема, за даними Державної 

казначейської служби України: бюджетна програма «Забезпечення діяльності 

Національного фонду досліджень (НФД), грантова підтримка наукових 

досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок» на кінець вересня 

2020 р. профінансована лише на 3,6%, тобто забезпечені переважно ті видатки, які 

належать до функціонування самого Фонду, а не до підтримки наукових 

досліджень та науково-технічних розробок (і це попри те, що Законом №553-IX їх 

фінансування вже було урізане на 40%). Крім того, на кінець вересня 2020 р. Не 

виділено запланованих коштів за бюджетною програмою «Вища освіта, 

енергоефективність та сталий розвиток», яка передбачає фінансування 

енергоаудиту і санації університетських будівель, створення та укомплектування 

сучасним обладнанням лабораторій [175]. 

Скорочення державою фінансової підтримки освіти внаслідок 

переорієнтації фіскальної політики на посилення заходів боротьби з поширенням і 

наслідками коронавірусної хвороби ще сильніше може уповільнити динаміку  

рівня державних витрат, що був досягнутий у кризовий період 2008-2009 р. (як 

свідчать дані Світового банку до пандемії показники України у 2017 р. були 

нижчими рівня 2009 р.) (табл. 2.17). 

Таблиця 2.17 

Державні витрати на освіту в Україні 

 
2000 2009 2017 

Витрати на освіту (% ВВП) 4,17 7,32 5,41 

Витрати на освіту (% витрат Зведеного бюджету) 11,36 15,05 13,05 

Державні витрати на одного студента, вища освіта 

(% ВВП на душу населення) за даними бази даних 

WDI Світового банку 36,48 39,01 34,47 

Джерело: складено за даними Мінфіну України [575]. 
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Нові глобальні загрози та внутрішні виклики, які постали сьогодні перед 

Україною, вимагають змін моделі суспільних відносин, економічних й фінансових 

зв’язків, посилення ролі держави особливо у сферах охорони здоров’я та освіти, 

бо вони вже сьогодні мають враховувати можливі перспективи. Втрачений 

сьогодні час з розбудови людського капіталу дорого коштуватиме у майбутньому, 

оскільки саме він забезпечує синергію всіх капіталів, без нього неможливе 

економічне прискорення та стійкий розвиток. 

 

2.4. Фінансовий потенціал України: методологічні засади визначення,  

кількісні  параметри та напрями його нарощування 

 

Фінансова політика досить складне і багатовекторне явище, роль якої у 

період зміни моделі розвитку значно зростає, оскільки вона має забезпечити, 

окрім виконання функцій держави, реалізацію геополітичних інтересів країни та 

гарантію соціально-економічної стабільності в державі. Однак сьогодні фінансова 

політика України, як і інших перехідних економік (як за складом фінансових 

інструментів, так і за ефективністю функціонування фінансових інститутів), 

істотно відстає від світових стандартів у цій сфері. Одним із вузьких місць, що 

визначає їх відставання у формуванні сучасного інформаційно-індустріального 

суспільства й у рівні добробуту населення є  –  слабкість фінансового потенціалу.  

Фінансовий потенціал є однією із ключових базових характеристик 

економіки, від обсягу та ефективності якого залежить напрямки та 

результативність національної фінансової стратегії – одного з важливих інструментів 

реалізації довгострокових національних інтересів країни, забезпечення її 

незалежності і безпеки. 

Слід  зазначити, що вирішальне значення для досягнення цілей має наявний 

фінансовий потенціал, оскільки саме він визначає можливості економічного 

зростання та соціального розвитку країни. Це вимагає чіткої визначеності із 

суттю та складовими фінансового потенціалу, його наявної активної частини – 
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фінансових ресурсів. Тривалий час в економічній літературі ці поняття не мали 

однозначного трактування, в той час як це має не тільки теоретичне, але і 

практичне значення.   

У Словнику іноземних слів Васюкової І.А. «потенціал» трактується як міць, 

сила [245], що цілком відповідає його розумінню. Досить лаконічним і точним 

(відносно економіки) є його визначення в Економічній енциклопедії: “Потенціал 

 наявні в економічного суб’єкта ресурси, їх оптимальна структура та вміння 

раціонально використати їх для досягнення поставленої мети” [69]. Іншими 

словами, мова йде насамперед про ресурсну суть потенціалу, але підкреслюється, 

що важливими є не тільки кількісні параметри наявних ресурсів, а й їх 

розміщення та використання. На нашу думку, дане трактування цілком 

прийнятне щоб взяти його за основу і для визначення фінансового потенціалу, як 

відображення, по-перше, обсягу його активної частини наявних у суспільстві 

фінансових ресурсів, по-друге, ефективності використання останніх, яка залежить 

у т.ч. від раціонального їх розміщення. Однак, у цьому визначенні нічого не 

сказано про іншу складову3  будь-якого потенціалу, а саме про джерела і 

можливості, які можуть бути приведені у дію. Тому, по-третє, доцільним і 

надзвичайно важливим є  також розгляд наявних ресурсів (землі, природних 

ресурсів, нерухомості), які є потенціальними джерелами фінансових ресурсів, що 

за активізації необхідних механізмів можуть збільшити фінансовий потенціал 

країни.  

У науковій літературі підходи до методології визначення та оцінки 

фінансового потенціалу і фінансових ресурсів як у цілому, так і стосовно окремих 

економічних суб’єктів не мають однозначного трактування. В окремих наявних 

публікаціях не розмежовуються поняття фінансовий потенціал і фінансові 

ресурси, а трактування останніх охоплює різні частини лише фінансових ресурсів. 

В окремих публікаціях, зокрема, фінансовий потенціал розглядається тільки у 

територіальному розрізі. Так, у російському енциклопедичному словнику 

                                                
3 Мова йде про наступне визначення: „Потенціал – це джерела, можливості, засоби, запаси, які 

можуть бути приведені в дію”.   
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відмічається: «потенціал фінансовий – це сукупність первинних грошових 

доходів отриманих на території суб’єкта Федерації, що включає прибуток 

господарських суб’єктів і оплату праці зайнятих господарською діяльністю» 

[274]. Раціональним у цьому визначенні, на нашу думку, є те, що він пов’язується 

саме із первинними доходами. Але незрозуміло, чому поза його межами 

знаходяться фінансові ресурси підприємств, завдяки яким створюються вказані 

первинні доходи. У виданому в Україні словнику фінансовий потенціал4 

адміністративно-територіальної одиниці визначається як «загальний обсяг 

фінансових ресурсів, що утворюються за рахунок усіх джерел у межах 

адміністративно-територіальної одиниці – області, району, міста, селища.  Є 

показником, який характеризує фінансові можливості території» [73].  

Іноді в економічній літературі «фінансовий потенціал» використовується як 

синонім терміна «податковий потенціал». Такий підхід обумовлено як 

відсутністю чіткої методології, так і особливостями  перекладу на російську та 

українську мови англомовних термінів. Слід зазначити, що поняття фінансового й 

податкового потенціалів означають принципово різні  економічні явища, мають 

різний склад та характеризують різний вплив на бюджетну систему. Так, якщо в 

наявних у літературних джерелах визначеннях фінансовий потенціал включає всю 

сукупність фінансових ресурсів, то податковий є лише  частиною цих ресурсів. До 

складу сукупності фінансових ресурсів, які є складовою фінансового потенціалу  

можуть входити і ресурси, які або зовсім не є об’єктом оподаткування у рамках 

прийнятої у державі податкової системи, або підпадають під оподаткування 

тільки частково [103]. Тому про ототожнення вказаних понять не може бути і 

мови. 

Частина публікацій з теорії потенціалів підприємств характеризує 

фінансовий потенціал як оціночний показник. При цьому він цілком закономірно 

розглядається як складова їх економічного потенціалу, до якого віднесено [150]: 

                                                
4 При огляді літературних джерел, вживається термін фінансовий потенціал у розумінні авторів. 
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 ринковий потенціал (потенційний попит на продукцію й частка ринку, 

що займає підприємство; потенційний обсяг попиту на продукцію; підприємство 

й ринок праці; підприємство й ринок факторів виробництва); 

 виробничий потенціал (потенційний обсяг виробництва продукції; 

потенційні можливості основних засобів; потенційні можливості використання 

сировини й матеріалів; потенційні можливості професійних кадрів); 

 фінансовий потенціал (потенційні фінансові показники виробництва – 

прибутковості, ліквідності, платоспроможності; потенційні інвестиційні 

можливості). 

Навряд чи подібне трактування фінансового потенціалу може бути 

прийнятне. Тут потенціал розглядається не як вихідна передумова реалізації 

певних завдань, а як потенційно можливі значення окремих показників та 

фінансових коефіцієнтів, що можуть бути досягнуті у перспективі, а це зовсім 

інший аспект. 

Таким чином, вищеназвані особливості розгляду в економічній літературі 

поняття «фінансовий потенціал» відображають різні аспекти даної категорії, 

вказують на існування значних розбіжностей у трактуванні, що вказує на 

необхідність більш детального уточнення даного поняття і розгляду його 

структури. 

Якщо розглядати наявний фінансовий потенціал як складову економічного 

потенціалу, який разом із соціальним формує загальний  потенціал соціально-

економічної системи, то його (як і увесь потенціал) умовно можна  поділити  на дві 

частини: діючий потенціал – частина сукупного фінансового потенціалу, що  

активно експлуатується у даний час;  резервний потенціал – частина потенціалу, 

що у даний період не використовується.  

Деякі фахівці, зокрема Беломестнов В.Г., виділяють три складові потенціалу: 

діючий, резервний та інвестиційний (що включає всі можливі напрямки інвестицій 

в умовах оптимальної діяльності економічної системи, тобто за відсутності 

обмежень на її діяльність) [15]. Однак, на нашу думку,  інвестиційний є частиною 

діючого потенціалу. 
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Аналізуючи  структуру наявного потенціалу, не слід забувати також і про 

ресурси, які обслуговують тіньовий оборот економіки і ті кошти, що в силу 

особливостей вітчизняної статистики та обігу не враховані у складі офіційно 

розрахованих показників. Для України, що має досить значну частку тіньової 

економіки ці ресурси є важливою складовою її фінансового потенціалу. 

Зрозуміло, що поділ потенціалу на частини є досить умовним, оскільки його 

складові постійно змінюються в результаті дії різних соціально-економічних та 

політичних чинників, що призводить до перетоку ресурсів із однієї частини в 

іншу (й у т.ч. в приховану або невидиму з точки зору офіційної статистики 

складову фінансового потенціалу). Зміна пропорцій у структурі потенціалу 

ускладнює завдання отримання його кількісних оцінок, однак навіть спрощений 

аналіз виділених складових  є надзвичайно важливим кроком  з точки зору  

визначення факторів росту економіки. На рис. 2.12 представлено структурну 

схему фінансового потенціалу країни, де виділено окрім наявного фінансового 

потенціалу ще і неактивну незадіяну його складову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.12. Структура фінансового потенціалу країни за характером 

використання та можливістю доступу 

Джерело: складено автором. 
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Важливо підкреслити, що реальний процес формування та використання 

фінансового потенціалу знаходиться під впливом великої множини факторів, які є 

проявом не тільки економічних, але й політичних, соціальних та інших аспектів 

розвитку суспільства і окремих суб’єктів господарювання. Саме суб’єктивність  

процесу здійснення фінансової діяльності викликає необхідність  розробки  

наукової класифікації фінансового потенціалу, що дасть можливість підвищити  

ефективність управління. На нашу думку, структуризація фінансового потенціалу 

може здійснюватись за ознаками, що представлені у таблиці 2.18. 

Таблиця 2.18  

Класифікація фінансового потенціалу країни 

Зміст процесу 

функціонування  

Класифікаційна 

ознака 

Групування  та зміст відповідно до 

класифікаційних ознак 

Формування 

фінансового 

потенціалу країни 

За джерелами 

формування 
 фінансовий потенціал, що формується за 

рахунок внутрішніх (національних) джерел; 

 фінансовий потенціал, що формується за 

рахунок зовнішніх джерел. 

За суб’єктами 

формування 
 фінансовий потенціал, що формується за 

рахунок ресурсів, що перебувають у 

розпорядженні органів державної влади й 

управління; 

 фінансовий потенціал суб’єктів 

господарювання нефінансового сектору 

економіки; 

 фінансовий потенціал, що формується за 

рахунок власних ресурсів інституцій 

фінансового сектору економіки;  

 фінансовий потенціал домогосподарств. 

Використання 

фінансового 

потенціалу країни 

За характером 

використання 
 діючий, 

 резервний. 

За можливістю 

доступу 

 

 наявний активний, 

 наявний резервний, 

 наявний тіньовий, 

 неактивний (незадіяний). 

Формування та 

використання 

фінансового 

потенціалу країни 

За цільовим 

призначенням 
 фінансовий потенціал виробництва; 

 фінансовий потенціал споживання; 

 фінансовий інвестиційний потенціал. 

Джерело: складено автором. 

Запропонована класифікація фінансового потенціалу дозволяє врахувати 

різні аспекти його формування та використання і є основою для подальшого 
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наукового аналізу цього поняття, розробки рекомендацій щодо його 

раціонального функціонування.  

Щодо кількісних параметрів фінансового потенціалу, то тут варто 

наголосити, що у науковій літературі на сьогоднішній день не існує однозначного, 

методичного підходу5. Якщо за основу оцінки фінансового потенціалу взяти його 

ресурсну складову (тобто розглядати наявний фінансовий потенціал країни як  

сукупність фінансових ресурсів усіх суб’єктів  фінансової системи), то на перший 

план виходить проблема, яку неможливо проігнорувати, а саме – відсутність 

єдиної думки щодо визначення фінансових ресурсів, їх змісту, джерел 

формування. Між тим управління процесами формування, розміщення та 

використання наявного фінансового потенціалу, або фінансових ресурсів вимагає 

насамперед їх чіткої термінологічної визначеності, як стосовно самого поняття 

“фінансові ресурси”, так і відносно джерел їх формування, місця концентрації та 

напрямів використання. Це дуже важливе і у теоретичному, і практичному 

аспектах питання. Існуючі наразі підходи до визначення сутності й складу 

фінансових ресурсів засновані переважно на розширеному їх трактуванні.  

В “Економічній енциклопедії” О.Д.Василик дає таке визначення: “Фінансові 

ресурси  грошові фонди, створені в процесі розподілу, перерозподілу і 

використання валового внутрішнього продукту (ВВП) країни” [69]. На перший 

погляд, у визначенні є суттєве обмеження  грошові фонди. Але, враховуючи 

розширене трактування цих фондів О.Д.Василиком по суті, він відстоює широке 

трактування фінансових ресурсів, які розглядаються як результат, а не передумова 

створення ВВП.  

                                                
5 Можливості кількісної оцінки фінансового потенціалу України на основі даних  СНР обмежує 

той факт, що на сьогоднішній день ми можемо проаналізувати  динаміку змін фінансового 

багатства України як  частини національного багатства (фінансовий рахунок СНР, розроблений 

для  2003-2006 рр., відображає тільки збільшення фінансових активів і зміну фінансових 

зобов’язань. У наслідок руху  всіх фінансових потоків відбувається взаємне погашення 

фінансових зобов’язань, після чого залишаються тільки ті фінансові засоби, які не були 

спрямовані ні на кінцеве споживання, ні на  інвестиції. Чисті кредити (чисті борги) можна 

визначити за фінансовим рахунком як перевищення величини створених фінансових активів 

над усі прийняті фінансові зобов’язання). 
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К.В. Павлюк визначає фінансові ресурси, як „грошові нагромадження і 

доходи, які утворюються в процесі розподілу й перерозподілу валового 

внутрішнього продукту й зосереджуються у відповідних фондах для забезпечення 

безперервності розширеного відтворення і задоволення інших суспільних потреб” 

[194]. У цьому визначенні є суттєві відмінності від охарактеризованих раніше 

підходів. По-перше, фінансові ресурси ув’язуються з грошовими 

нагромадженнями і доходами, а не грошовими коштами. По-друге, вони 

обмежуються рамками “відповідних фондів”. По-третє, вказується їх призначення 

 забезпечення безперервності розширеного відтворення і задоволення інших 

суспільних потреб (правда незрозуміло, куди поділися індивідуальні потреби). 

Надалі, визначаючи склад фінансових ресурсів автор включає до них ресурси усіх 

секторів економіки, у тому числі і приватного сектору. 

У підручнику “Фінанси підприємств” автори вказують, що “під 

фінансовими ресурсами слід розуміти грошові кошти, що є в розпорядженні 

підприємств. Отже, до фінансових ресурсів належать грошові фонди й та частина 

грошових коштів, яка використовується в нефондовій формі”. При цьому грошові 

фонди визначаються як “відокремлена частина грошових коштів, які мають 

цільове спрямування” [279]. Як бачимо, і в даному випадку має місце повне 

ототожнення фінансових ресурсів з грошовими коштами, фактично ці поняття 

розглядаються як синоніми. 

Охарактеризовані вище підходи до визначення фінансових ресурсів були 

засновані переважно на розподільній концепції теорії фінансів. Це відповідало і 

суспільній практиці  за часів адміністративної економіки ресурси надавалися, а 

не зароблялися чи купувалися. Але якщо підходити до фінансів ширше, 

розглядаючи і відтворювальну концепцію їх теорії, виходячи із більш глибокого і 

всебічного дослідження їх сутності у тісному зв’язку з кругообігом виробничих 

фондів, процесами створення й розподілу новоствореної вартості, то необхідно 

змінювати і підходи до розумінні суті, складу і призначення фінансових ресурсів.  

Одним із перших на теренах колишнього СРСР комплексно дослідив 

фінансові ресурси російський економіст В.К. Сенчагов, який визначив їх таким 



143 

 

 

чином: „фінансові ресурси народного господарства являють собою сукупність 

грошових нагромаджень, амортизаційних відрахувань та інших грошових коштів, 

які утворюються у процесі створення, розподілу і перерозподілу сукупного 

суспільного продукту” [277, С. 49]. Характерними ознаками цього визначення є, 

по-перше, вказівка на основні складові цих ресурсів – грошові нагромадження 

(прибуток і тодішній податок з обороту), амортизаційні відрахування та інші 

кошти, до яких були віднесені кошти державного соціального страхування та 

податки з населення, по-друге, ув’язка фінансових ресурсів з грошовими коштами, 

по-третє, їх подання як результат створення, розподілу і перерозподілу сукупного 

суспільного продукту. Він відмічав, що формування і використання виробничих 

фондів в процесі виробництва продукту і заново створеної вартості зв’язано із 

достатньо розгалуженою системою фінансових відносин, що є вагомим 

аргументом на користь наявності у фінансів виробничої функції [277, С. 23-24].  

Не викликає сумніву, що виробнича і фінансова діяльність підприємств 

починається з формування фінансових ресурсів, які мають створити передумови 

для стабільного процесу виробництва та його постійного зростання. Саме це 

забезпечує його конкурентоспроможність на ринку. У зв’язку з цим і виникає 

проблема раціонального розміщення фінансових ресурсів, які можуть 

концентруватись як безпосередньо на підприємствах, так і в суб’єктів фінансового 

ринку − комерційних банків та інституціональних інвесторів (інвестиційних 

фондів і компаній). З позицій перспектив залучення та ефективності використання 

кожний з цих суб’єктів має різні потенційні можливості. Тому структура 

розміщення фінансових ресурсів істотно впливає як на обсяги ВВП у цілому, так і 

на результати діяльності окремих підприємств.  

Власні та надані фінансові ресурси підприємств за розміщенням 

безпосередньо наближені до місця їх використання. Однак це зовсім не означає, 

що максимальна концентрація фінансових ресурсів на підприємствах дозволяє 

максимізувати і результат від їх використання. При цьому слід зазначити, що 

ресурси, які концентрується у суб’єктів фінансового ринку, теж будуть 

використовуватись на підприємствах, але вже на інших засадах. Тому так важливо 
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визначити межі розміщення фінансових ресурсів у різних суб’єктів. З одного 

боку, діяльність суб’єктів підприємництва заснована на засадах юридичної і 

фінансової відособленості та самостійності, що забезпечується за рахунок власних 

фінансових ресурсів. Однак, з іншого боку, з позицій фінансової доцільності та 

ефективності, безглуздо намагатись досягти повного самофінансування, адже 

деяка частина ресурсів підприємства в певний час вилучена з обігу і не 

використовується. Оптимальний рівень самофінансування, тобто забезпеченості 

власними та наданими ресурсами, визначається саме максимізацією рівня їх 

використання на основі зведення до мінімуму їх “простоїв”.  

Централізація фінансових ресурсів у інституціональних інвесторів є всього 

лише проміжним кроком в їх переміщенні до суб’єктів господарювання, де після 

придбання вони будуть використовуватись як власні або запозичені. Це дуже 

важливі структури, які призначені, по-перше, для централізації окремих 

роздрібнених, часто незначних за розмірами, коштів і, по-друге, для їх 

раціонального розміщення. Однак їх активна роль, хоча і важлива, суттєво 

обмежена, бо вони  тільки фінансові посередники. 

Найбільш вагому роль у концентрації і забезпеченні раціонального 

використання фінансових ресурсів відіграють комерційні банки, які є не тільки 

посередниками, як вважає досить багато вчених, але і продукуючою ресурси 

інституцією. Саме тут розміщується переважна частина фінансових ресурсів 

суспільства. По-перше, це власні ресурси банків, по-друге, це запозичені ресурси 

(міжбанківський кредит, кредити центрального банку) і, по-третє, це залучені 

ресурси  розміщені у них на депозитних та поточних рахунках кошти населення, 

підприємств і фінансових інституцій. Тому саме комерційні банки відіграють 

провідну роль у забезпеченні потреб економіки у фінансових ресурсах. При цьому 

їх роль не обмежується кількісними параметрами, хоча вони і забезпечують 

концентрацію значних розрізнених коштів  подібні функції виконують також 

інвестиційні фонди і компанії. Головною перевагою банків є їх унікальні 

можливості у трансформації звичайних грошових коштів, що перебувають на 

рахунках підприємств, організацій та установ, бюджету і цільових фондів у 
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кредитні ресурси, які спрямовуються на розвиток економіки. Жодна фінансова 

інституція не має подібних функцій. 

Комерційні банки, таким чином, відіграють провідну роль у забезпеченні 

потреб економічної системи у фінансових ресурсах. Досить часто їх порівнюють 

із кровоносною системою економіки. Але це суто технічна сторона їх діяльності. 

Головне призначення банків полягає в тому, що вони, як інституція ресурсного 

забезпечення, виступають рушійною силою розвитку економіки. При цьому 

паралельно вони є і мозковим центром суспільства, забезпечуючи оптимальний 

розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів, кредитна форма яких є передумовою 

їх ефективного використання. 

При кількісній оцінці фінансового потенціалу важливим є узгодженість 

змісту показників фінансових ресурсів окремих суб’єктів та параметрів їх оцінки. 

Це пов’язано з чинниками, які визначають фінансові можливості окремих 

економічних суб’єктів  домогосподарств, суб’єктів господарювання і держави. 

Так, фінансові можливості домогосподарств і держави визначаються їх доходами, 

які можуть формуватися у різні способи  від продуктивної діяльності, від майна 

і майнових прав, на основі перерозподілу тощо. Недаремно фінансові ресурси 

цих суб’єктів досить часто ототожнюються з їх доходами. При цьому слід 

звертати увагу, з одного боку, на суттєві відмінності у формуванні їх доходів 

(якщо домогосподарства отримують їх переважно на основі продуктивної 

діяльності, то держава у результаті перерозподілу, у зв’язку з чим відносно неї 

сформувалося поняття “фіскальна економіка”), а з іншого  на їх 

взаємозалежність: значна частина доходів держави надходить у вигляді 

податкових і неподаткових платежів громадян, а у доходах громадян відчутну 

роль відіграють державні трансферти, так звані “безоплатні послуги” та інші 

надходження від держави.  

Отже, визначаючи фінансовий потенціал країни, необхідно уникати 

подвійного рахунку, викликаного перерозподільними процесами у суспільстві, бо 

як показано на рисунку 2.13 ресурси суб’єктів фінансових відносин тісно 

переплітаються. 
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Рис. 2.13. Взаємозв’язок ресурсів суб’єктів фінансових відносин  

у процесі формування фінансового потенціалу країни 

Джерело: складено автором. 

Слід також зазначити, що кожний сегмент фінансів, який розглядається з 

точки зору формування сукупного фінансового потенціалу країни, зберігає свої 

самостійність та функції. Тому, в рамках розробки довгострокової національної 

фінансової стратегії, вирішення завдання кількісної оцінки фінансових 

можливостей української економіки ускладнюється, що пов’язано із необхідністю 

не тільки дослідження окремих складових ФП, але й врахуванням як 

взаємозв’язків між ними так і синергетичних ефектів їх взаємодії, що у цілому  

показує невикористаний потенціал країни, а отже, й можливі джерела росту. 

Виходячи із вище означеного, під поняттям „фінансовий потенціал 

країни” будемо 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, які в процесі виробництва перетворюються у товар чи 
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капітал, а також ресурсів з 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)6 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 не можуть бути враховані в обсязі наявних 

ресурсів (зокрема, 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 із 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 

                                                
6 За розгляду фінансових ресурсів як результату розподілу і перерозподілу ВВП з поля зору 

випадають ресурси, що обслуговують підготовчі етапи і сам процес виробництва товарів та 

надання послуг. 
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середньо- та довгостроковому проміжку – наявним та частиною неактивного 

(залежно від існуючого правового поля та можливостей  розробки 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. 

Отже, якщо фінансовий потенціал країни розглядається як сукупність 

фінансових ресурсів суб’єктів усіх сфер та ланок фінансової системи, то його 

склад найбільш повно характеризує аналіз ресурсів з точки зору рівнів економічної 

системи, де виділяються: 

- державні фінанси (рівень макроекономіки); 

- фінанси суб’єктів господарювання та населення (рівень мікроекономіки); 

- міжнародні фінанси (рівень світового господарства); 

- фінансовий ринок та страхування (забезпечуючі сфери). 

Однак з точки зору кількісних оцінок фінансового потенціалу країни вибір 

ознаки структуризації фінансів  за рівнем економічної системи є не зовсім вдалим, 

оскільки можливий подвійний рахунок через врахування  коштів які надходять  із 

світової фінансової системи та ресурсів, залучених з банків та на фондовому 

ринку. Якщо ж за основу структуризації фінансів взяти суб’єкти фінансових 

відносин – державу, юридичних та фізичних осіб, врахувавши тільки один раз 

ресурси, що є «спільними» у випадку об’єднання потенціалів (рис. 2.12), то 

фінансовий потенціал країни будуть формувати наступні складові: 

1.Фінансові ресурси, що перебувають у розпорядженні органів державного 

управління; 

2. Фінансові ресурси господарських підприємств, установ і організацій 

різних форм власності та видів діяльності; 

3. Фінансові ресурси населення; 

4. Власні ресурси інституцій фінансового сектору економіки. 
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За такого підходу ресурси світової фінансової системи, які надходять в 

українську економіку різними  каналами (через портфельні інвестиції, прямі 

інвестиції, інші інвестиції – торгові кредити, позики і кредити МВФ та МФО, 

фінансовий лізинг) акумулюються у різних суб’єктів – держави, підприємств, 

населення, а отже у загальній оцінці фінансового потенціалу країни їх доцільно 

враховувати в розрізі окремих розпорядників цих ресурсів.  

Роль забезпечуючих сфер – страхування та фінансового ринку – через  

сукупність різноманітних форм мобілізації й переміщення фондів  фінансових 

ресурсів у розрахунках представлено відповідними частинами у складі фінансових 

ресурсів держави, підприємств та домашніх господарств (як залучені кошти). Крім 

того, оскільки в організаційному плані  фінансовий та страховий ринки є 

сукупністю ринкових фінансових інституцій, які супроводжують потоки коштів 

від власників фінансових ресурсів до користувачів, то і їх власний капітал окремо 

включено у величину сукупного фінансового потенціалу країни (як суб’єктів, що 

вносять важливий  внесок у його формування).  Тому у розрахунках ФП України 

(рис.2.13) окремою складовою виділено блок ресурсів фінансового ринку та 

страхування, до якого віднесено на даному етапі дослідження обсяги статутного 

капіталу комерційних банків БС та сектору НБФУ. Сюди ж додано страхові 

технічні резерви фінансових корпорацій (до 2005 р. страхові резерви які 

формуються у результаті діяльності страхових організацій – резерви збитків, 

резерви незароблених премій, резерви із страхування життя).  

На основі статистичної інформації Держкомстату, Міністерства фінансів  

України, ДКЦПФР та Національного банку України було зроблено кількісну оцінку 

фінансового потенціалу України за 2001-2019 рр, динаміка якого представлена на 

рис.2.14.  
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Рис. 2.14. Динаміка фінансового потенціалу України за 2001-2019 рр. 

Джерело: авторські розрахунки за даними НБУ, Держкомстату, Міністерства 

фінансів України, ДКЦПФР. 

Таблиця 2.19  

Структура фінансового потенціалу країни 

частка у загальному обсязі, % 

Ресурси 2001 2005 2007 2009 2010 2014 2017 2018 2019 

Держави 7,1 13,6 13,6 12,4 13,1 9,7 12,1 12,8 13,3 

Підприємств та 

організацій 
80,4 68,7 69,5 70,0 67,1 72,3 69,2 67,7 66,5 

Населення 11,8 15,8 14,5 13,9 16,2 14,2 14,4 15,7 16,6 

Фінансових 

інституцій 
0,6 1,9 2,5 3,7 3,6 3,7 4,4 3,8 3,6 

Джерело: авторські розрахунки за даними НБУ, Держкомстату, міністерства 

фінансів України, ДКЦПФР. 

Дані таблиці 2.19, в якій представлено структуру потенціалу, 

підтверджують, що не дивлячись на те, що питома частка підприємств у 

структурі за останні роки зменшилась із 80,4% до 66,5% (що свідчить як про 

посилення функцій держави так і про нагромадження потенційних можливостей 

у домашніх господарств), у формуванні фінансового потенціалу країни ключову 

роль продовжують відігравати фінансові ресурси підприємств – акумульовані 
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грошові кошти з різних джерел, які надходять у обіг і призначені для здійснення 

виробництва (надання послуг) з метою отримання прибутку. В результаті 

розрахунків фінансові можливості українських підприємств оцінені на кінець 

2019 р. у 11,5 трлн. грн (що складає майже дві третини сукупного потенціалу). 

Не менш важливу роль у ринковій економіці у процесі формування 

фінансового потенціалу країни відіграють фінансові ресурси домогосподарств – 

сукупність грошових коштів, що знаходяться у їх розпорядженні, та які 

використовуються на цілі кінцевого споживання (задоволення матеріальних, 

соціальних та інших потреб) й нагромадження (зміну вартості усіх активів, що 

формують капітал) [47]. Розрахунки показали, що фінансові можливості 

населення7 майже за двадцять років номінально зросли до 2,9 трлн. грн., у 

відносному вимірі – домогосподарства володіють ресурсами, частка яких у 

потенціалі країни зросла  за період 2001-2019 рр. на 4,73 відсоткових пунктів. 

Аналізуючи кількісну оцінку ФП України та його структуру, важливо 

відмітити, що розрахунки зроблено незалежно від того на які цілі дані ресурси 

можуть бути використані – просте чи розширене відтворення, витрати на розвиток 

чи економічне зростання. В загальному випадку поняття фінансового потенціалу 

країни розглядається в межах концепції стійкого розвитку8, що базується на 

тісному зв’язку економічних, екологічних та соціальних питань.  У такому 

контексті проблема фінансового забезпечення економічного зростання (де мова 

йде про фінансовий потенціал зростання)  є лише окремим аспектом 

дослідження  сукупного потенціалу, оскільки дана мета є лише однією із множини 

взаємопов’язаних цілей розвитку суспільства. 

                                                
7 Кількісна оцінка фінансового потенціалу домогосподарств представляє собою сумарну 

величину наявного доходу та приросту фінансових активів (у 2001-2004 рр. - нагромаджених 

заощаджень минулих періодів, наявного доходу (доходу у розпорядженні) поточного періоду і 

обсягу кредитів комерційних банків) 
8 На початку 1990-х років стійкий розвиток почали розглядати з точки зору 3-х предметних 

компонент (екологічної цілісності, ефективності економічної діяльності та соціальної 

справедливості) та 3-х інституційних компонент (держави, бізнесу та суспільства). Через два 

десятиліття з’явилась нова наука – наука про стійкий розвиток, що направлена на виявлення та 

вивчення фундаментальної взаємодії між природою та суспільством, включаючи зв’язки між 

глобальними процесами та еколого-соціальними характеристиками конкретних територій та 

галузей. 
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Співвідношення отриманих оцінок сукупного фінансового потенціалу до 

ВВП, яке за 2001-2019 рр. знизилось з 5,2 до 4,4, хоча й показує запас фінансових 

можливостей розвитку, але реально в ньому не враховано оцінку тіньового ВВП 

(що призвело б до суттєвого зменшення цього співвідношення), з іншого боку – за 

відсутності механізмів залучення коштів або низької ефективності існуючих 

інструментів та механізмів більшість вільних ресурсів залишається незадіяними і 

не приймає участі у створенні суспільного продукту. 

Незавершеність розробки категорійного апарату та відсутність методології 

розрахунків роблять дещо дискусійними представлені оцінки, оскільки: по-перше, 

різні складові розраховувалась за різними методиками, які можуть бути  і не 

порівняними упродовж усього періоду; по-друге, за відсутності детальної офіційної  

інформації деяких складових фінансових ресурсів вони не враховані у загальній 

оцінці, або не показані окремо;  по-третє, розрахунки проведені у фактичних 

цінах поточного року, а отже представлена динаміка показника не очищена від 

інфляційної складової, по-четверте, оцінки є неповними, оскільки за відсутністю 

в окремі роки офіційної інформації у розрахунки не включено дані, які 

характеризують діяльність бюджетних організацій та частини небанківських 

фінансових установ. 

Не дивлячись на дискусійність методики проведення розрахунків, відмітимо, 

що наявний фінансовий потенціал України за вісімнадцять років номінально зріс 

більш ніж у 15 разів, досягнувши на кінець 2019 р. майже 17,3 трлн. грн., річні 

темпи зростання у 2001-2019 рр. були досить нестабільними – від 1 до 32,5%, що 

відображає сильний вплив кризових ситуацій на динаміку показника (див. 

рис.2.14).  

Аналізуючи  якісні характеристики фінансових можливостей України з 

метою пошуку додаткових (невикористаних) джерел розвитку варто  оцінити 

динаміку резервної складової сукупного потенціалу. Виділення у фінансовому 

потенціалі резервів та запасів базується на тому, що складовою частиною 

фінансових ресурсів є фінансові резерви як «особлива група фондів грошових 

коштів держави чи підприємства, які тимчасово не беруть участі в обороті 
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коштів свого власника, але продовжують рух у загальному грошовому обігу, 

зберігаючи потенційну можливість повернення в оборот власника» [280]. В 

Україні застосовуються різні методи формування фінансових резервів: бюджетний, 

галузевий, страховий, індивідуальний (госпрозрахунковий). Розрахунки 

показують, що частка резервів9 упродовж  2001-2004 рр. зросла від 1,6 до 3,4%, а з 

2005 р. до 2019 рр. знизилась із 4,9 до 4% від потенціалу. 

Що стосується готівки в іноземній валюті на руках у населення, то на 

сьогоднішній день вона де-юре знаходиться поза межами наявного активного 

потенціалу, хоча де-факто активно використовується у обігу (тобто відноситься 

до „невидимої” частини – наявного тіньового потенціалу, що включає ресурси, які 

виведені  із обороту чи не враховані в офіційній статистиці).  На нашу думку, 

оцінку цих ресурсів можна було б включати і до резервів наявного ФП, оскільки 

навіть спрощений аналіз даних щодо доходів та витрат населення по купівлі-

продажу іноземної валюти свідчить, що впродовж тривалого періоду значні обсяги 

грошових коштів (в окремі роки за мінімальними оцінками від 3 до 10 млрд дол. 

США) відволікались з економіки на операції з іноземною валютою (які могли б 

бути залученими в реальну економіку, тобто це втрачені інвестиційні можливості), 

і на сьогодні вони є резервом для майбутнього зростання [306].   

З точки зору пошуку додаткових фінансових можливостей, які б 

забезпечили стійкий розвиток та стабільні темпи росту економіки в 

довгостроковому та далекостроковому періоді надзвичайно важливого значення 

набуває оцінка неактивної (незадіяної) складової сукупного фінансового 

потенціалу. Наведені вище оцінки фінансового потенціалу України є неповними, 

оскільки  вони не враховують інші важливі складові, які залишились поза межами 

розрахунків наявного потенціалу. Для цього, зокрема, важливо оцінити кількісно 

можливий приріст потенціалу України за рахунок вартісної оцінки її природних 

ресурсів (землі, корисних копалин).  

                                                
9 У розрахунках блок резервного потенціалу формується у 2001-2004 рр. за рахунок 

золотовалютних резервів НБУ і  страхових резервів (фондів сформованих страховими 

компаніями); у 2005-2019 рр. це - офіційні резервні активи та страхові технічні резерви 

фінансових корпорацій. 
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За межами офіційної статистики, сутттєво „невидимою” складовою 

фінансового потенціалу залишаються на сьогоднішній день грошові потоки 

гастарбайтерів, які за оцінками експертів з кожним роком зростають (і 

збільшують наявний тіньовий потенціал). Лише частина грошових переказів що  

зароблені нашими співвітчизниками за кордоном (є статтею доходу платіжного 

балансу) і привезений трудовими мігрантами капітал  є врахованим джерелом 

розвитку. 

Наявність неактивного (незадіяного) потенціалу сьогодні вказує на 

необхідність розробки фінансових механізмів для перетворення вказаних 

можливостей у реальні діючі ресурси. 

Окрім виведення капіталів із тіні, створення умов для зменшення їх відтоку 

із вітчизняної економіки, у контексті формування фінансового потенціалу, серед 

важливих завдань фінансової політики української держави залишається 

актуальним стимулювання нарощування ресурсного потенціалу банків. Крім того, 

мова має йти  про стимулювання та підтримку розвитку фондового ринку та 

активізацію діяльності сектору небанківських фінансових установ. 

Необхідність реалізації перерахованих вище заходів та включення до складу 

фінансового потенціалу коштів й ресурсів з джерел, які з різних причин є 

недоступними чи незадіяними в межах даного часового періоду вказують на 

важливість розгляду у структурі фінансового потенціалу країни, окрім блоку 

ресурсів, також і блоку управління, який серед багатьох інших  завдань 

вирішуватиме питання як зробити ці недосяжні сьогодні ресурси капіталом який 

працюватиме на вітчизняну економіку. Саме тому сучасна економічна теорія у 

структурі потенціалу, окрім ресурсної складової, виділяє блок управління. В 

ньому здебільшого [149] розрізняють три підсистеми: планування, що націлена на 

виявлення майбутнього потенціалу успіху; реалізації, яка має завданням 

створення нового потенціалу і перетворення існуючого у фактори успіху; 

контролю, що виконує функції перевірки ефективності реалізації планів і рішень 

та постійного контролю за достовірністю планових припущень [82]. 
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Експерти наголошують, що виділення блоку управління у структурі як 

усього потенціалу, так і його складової фінансового потенціалу, є надзвичайно 

важливим моментом, оскільки дає розуміння того, що зростання потенціалів є 

процесом, яким можна керувати і який направлений на забезпечення 

підґрунтя довгострокового економічного розвитку. 

Загалом, фінансове забезпечення стійкого економічного зростання залежить 

від трьох основних чинників: по-перше, від загального обсягу фінансових 

ресурсів, і тому враховуючи, що домінуючою проблемою залишається 

обмеженість ресурсів за обсягами і у часі, першочерговим завданням Уряду 

України та Нацбанку України є створення передумов та всебічне сприяння 

зростанню обсягів фінансових ресурсів і нарощування фінансового потенціалу 

країни; по-друге, від раціонального розміщення ресурсів, що забезпечує усім 

суб’єктам достатньо вільний доступ до них; по-третє, підвищення ефективності 

використання фінансових ресурсів, що значною мірою залежить від використання 

різноманітних інструментів фіскальної та монетарної політики в Україні; по-

четверте, від якості та обсягу наданих послуг у фінансовій сфері, ефективної 

діяльності фінансових посередників. 

 

2.5. Розвиток ВЕД «фінансова і страхова діяльність» у вимірі показників 

СНР і таблиць «витрати-випуск» 

 

Сучасний етап розвитку України, як і у більшості країн світу після кризи, 

орієнтований на відновлення та поступовий перехід до  стійких темпів 

економічного зростання,  що не можливо без реалізації структурних реформ. В 

свою чергу, як свідчить світова практика, структурні реформи призводять до змін 

основних макроекономічних співвідношень та формують нові  міжгалузеві 

пропорції. Зростаюча  роль фінансової діяльності, яка упродовж останніх 

десятиліть проявилась повною мірою у світі, привносить свої корективи у 

формування майбутнього бачення та перспектив розвитку України.  
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Сучасна фінансова криза показала, що в умовах перетворення фінансової 

сфери у самодостатній сегмент економіки та її домінування над реальним 

сектором і товарними ринками,  варто шукати нові інструменти аналізу, які б 

засвідчили багатогранність і неоднозначність впливу фінансів на економіку.  

Вихідною точкою та базою аналізу структурних змін виробництва  та 

споживання продукції (товару/послуги) будь-якого виду економічної діяльності 

(далі ВЕД) є система національних рахунків (далі СНР) і міжгалузевий баланс 

(таблиці «витрати-випуск», далі ТВВ). Методологію побудови системи 

національних рахунків як системи взаємопов’язаних показників розробили 

Р.Стоун, М.Гильберт, Дж.Кендрик, Ж.Маршпль, Ф.Перру, Дж.Хікс, П.Хілл і 

сьогодні вона активно використовується для аналізу й прогнозування структурних 

зрушень в економіці. В українській практиці, як правило, СНР використовується 

для оцінки  макропропорцій та аналізу окремих видів економічної діяльності, 

найчастіше промисловості та сільського господарства. 

Стратегічно важливе значення фінансової діяльності вимагає постійного 

моніторингу її змін  у тому числі й через аналіз змін структурних співвідношень 

між основними показниками розвитку галузі у системі координат 

макроекономічних пропорцій та взаємозв’язків Системи національних рахунків, і 

зокрема, таблиць «витрати-випуск», що дає змогу не тільки проаналізувати 

основні міжгалузеві зв’язки та вартісну структуру ВВП, показати роль даної ВЕД 

в активізації економічної динаміки, але й визначити обмеження та можливості 

фінансової підтримки економічному розвитку України. 

З переходом від Балансу народного господарства  (БНГ) на міжнародні 

стандарти  – СНР  і Міжнародну  стандартну галузеву класифікацію всіх видів  

економічної діяльності,  змінилось визначення  та  роль фінансової діяльності  як 

галузі національної економіки. Сучасна СНР cпирається на науково обґрунтовані 

концепції опису економічних процесів і, зокрема, на концепцію економічного 

виробництва, що є однією з центральних в економічній науці і визначає межі 

економічного виробництва, в яких створюється вартість. Сьогодні теорія 
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економічного виробництва включає в його сферу всі види діяльності з 

виробництва товарів і послуг, у тому числі, й так звані нематеріальні послуги, що 

є результатом діяльності «непродуктивної сфери» як вона визначалася в 

радянській статистиці (загальне управління, освіта, охорона здоров’я, наука, 

культура, мистецтво, фінанси, житлово-комунальне господарство) [170]. Отже, 

згідно з СНР-93 у сферу економічного виробництва включається і  такий вид 

діяльності як діяльність фінансових установ. 

На сьогоднішній день класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) є 

складовою системи національних класифікаторів, яку розроблено на базі 

міжнародної статистичної класифікації видів діяльності Європейського Союзу - 

Nomenclature of Activities European Community (NACE, Rev.l). В Україні 

створення національних класифікацій видів економічної діяльності здійснювалося 

шляхом використання європейських класифікацій у незмінному вигляді з 

подальшою їх деталізацією на національному рівні. Сучасна структура та зміст 

ВЕД «фінансова та страхова діяльність» (у попередній редакції «фінансова 

діяльність», секція J) визначається згідно Національного класифікатора України 

(нова КВЕД створена на основі NACE (Rev.2) і повністю їй відповідає, як за 

структурою, так і змістом категорій, набула чинності від 01.01.2012 р.). В новій 

редакції (ДК 009:2010) секція К «Фінансова та страхова діяльність» включає три 

розділи: 64 - надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 

забезпечення;  65 - страхування, перестрахування та недержавне пенсійне 

забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування; 66 - допоміжна 

діяльність у сферах фінансових послуг і страхування.   

Для аналізу обрано часовий період 2001-2018 рр. На жаль, особливості 

обробки великого масиву статистичної інформації у форматі СНР призводять до 

затримки доступу до даних. На кінець 2020 р. повними доступними є показники 

Системи національних рахунків тільки за 2018 рік (окремі за 2019 р., за 2020 р. 

будуть значно пізніше).   
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Перш за все, слід підкреслити, що зростання ролі фінансів є  

загальносвітовою тенденцією розвитку країн з розвиненою ринковою 

економікою, і вона проявляється, зокрема, через зростання питомої ваги 

фінансової діяльності у структурі основних макроекономічних показників (ВВП, 

випуску, валової доданої вартості). Зокрема, аналіз статистики національних 

рахунків показує, що  в розвинутих країнах частка фінансових послуг досягає в 

середньому 8% валової доданої вартості (далі ВДВ). У малих економіках, які є 

міжнародними фінансовими центрами (Швейцарія, Люксембург) частка 

фінансових послуг в силу спеціалізації країни може досягати 13-25 % ВДВ. 

Аналогічна картина в країнах, що проводили у 2000-і роки політику створення 

фінансових центрів на своїй території, «фінансових бумів», екстенсивного 

зростання фінансових ринків (Ірландія, Ісландія) – біля 10% створеної ВДВ [251]. 

В країнах з перехідною економікою та ринками, що розвиваються упродовж 

останнього десятиліття  внаслідок активного розвитку національних фінансових 

ринків також сформувалась тенденція до зростання ролі фінансової діяльності.  

Значення  ВЕД «фінансова і страхова діяльність» у формуванні загальної 

валової доданої вартості та ВВП України за останні два десятиліття так і не 

досягло рівня країн, що активно реформують моделі свого фінансового сектора. 

Якщо подивитись на структуру  випуску та валової доданої вартості в основних 

цінах упродовж 2001-2009 рр, то буде чітко видно формування тренду до  

збільшення питомої ваги фінансової діяльності, відповідно, у випуску із 1,8%  у 

2001р. до 4,7% у  2009 р. та із 2,9% до 8,4% у структурі валової доданої вартості 

[182]. Однак після кризи роль фінансової діяльності, як виду економічної 

діяльності зменшилась, що демонструє падіння  більш ніж удвічі  її питомої ваги 

у структурі загальному випуску  впродовж 2010-2018 рр. Дані на рис. 2.15, які 

представляють частку ВЕД у випуску та валовій доданій вартості в фактичних 

цінах, свідчать про тенденцію зменшення питомої ваги фінансової і страхової 

діяльності, 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.  
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Рис. 2.15. Динаміка частки ВЕД «фінансова і страхова діяльність»  

у формуванні загальної структури валової доданої вартості та випуску 

України, % 

Джерело: складено на основі СНР за даними Держстату за відповідні роки [255]. 

 

Окрім зменшення обсягів наданих фінансових послуг, ключовим фактором, 

що визначає  структурні зрушення у розвитку будь-якого виду діяльності є 

ціновий фактор. Аналіз цін та реальних показників (індексів дефляторів та 

індексів фізичного обсягу) у до кризовому періоді  побудованих  в постійних 

цінах  базового 2007 року, свідчить, що дефлятор для ВЕД «фінансова і страхова 

діяльність» практично повторював динаміку цін випуску, а при менших фізичних 

обсягах зростання цін було одним із чинників активізації діяльності в економіці.  

На часовому проміжку 2010-2018 рр. індекс – дефлятор ВВП демонструє 

удвічі швидшу динаміку, ніж дефлятор  ВЕД. На фоні менших його фізичних 
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обсягів (у постійних цінах 2010 року) видно, що ціновий чинник не був драйвером 

галузі та економіки (табл. 2.20.). 

Таблиця 2.20 

Індекси фізичного обсягу та індекси-дефлятори валового внутрішнього 

продукту і валової доданої вартості ВЕД «фінансова і страхова діяльність»  

за 2010-2018 роки (у постійних цінах 2010 року) 

(відсотків; 2010=100) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Індекси фізичного обсягу 

ВЕД 

«Фінансова і 

страхова  

діяльність» 

100,0 93,0 94,7 102,0 100,2 79,1 71,6 84,9 93,4 

ВВП 100,0 105,5 105,7 105,7 98,8 89,1 91,3 93,5 96,7 

Індекси-дефлятори 

ВЕД 

«Фінансова і 

страхова  

діяльність» 

100,0 102,2 105,3 105,9 115,1 139,4 149,1 156,5 170,9 

ВВП 100,0 114,2 123,1 128,4 148,9 206,7 242,1 295,6 341,1 

Джерело: складено на основі СНР за даними Держстату за 2018 [255]. 

 

Зміна індексів фізичного обсягу валової доданої вартості, динаміка яких 

розрахована у відсотках до попереднього року (представлені на рис.2.16) показує, 

що упродовж 2001-2007 рр. обсяги ВДВ ВЕД «фінансова і страхова діяльність» 

зростали швидше, ніж всього за видами економічної діяльності; упродовж 

періодів двох криз обсяги фінансових послуг (продукція ВЕД) були меншими, 

проте у 2017-2018 рр. вже є помітне зростання. 
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Рис. 2.16. Індекси фізичного обсягу випуску та ВДВ ВЕД  

«фінансова і страхова діяльність» в основних цінах за 2001–2018 роки,  

(у цінах попереднього року) 

Джерело: [184]. 

 

Важливим фактором, що визначив зміну ролі фінансової діяльності  у 

процесі формування випуску і ВВП країни стали структурні зміни, які 

відбувалися упродовж останніх років у даному ВЕД. Найкращим інструментарієм, 

за допомогою якого можна продемонструвати  структурні зміни в економіці є 

таблиці «витрати-випуск» (далі ТВВ), оскільки саме показники цих звітних 

таблиць дозволяють аналізувати взаємозв'язки між галузями економіки, виявляти 

макроекономічні пропорції та структурні зрушення в економіці. ТВВ показують, 

як продукт, вироблений у видах економічної діяльності (ВЕД) використовується 

для проміжного і кінцевого споживання, нагромадження та вивезення, 

відображають структуру витрат на виробництво (товарів та послуг), основні 

компоненти ВВП за видами економічної діяльності. Таким чином ТВВ 

характеризують взаємозв'язки видів економічної діяльності  у споживанні 

продукції та послуг – проміжне споживання (І квадрант), структуру кінцевого 
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використання (II квадрант) та вартісну структуру валового внутрішнього 

продукту за видами економічної діяльності (III квадрант) [259]. 

У таблиці 2.21, що відображає вартісну структуру випуску ВЕД «фінансова 

і страхова діяльність» в основних показниках таблиць «витрати – випуск» за 2006-

2018 роки представлених у цінах споживачів, видно декілька різних  тенденцій. 

Зокрема,  аналіз динаміки наведених показників показує, що фінансова діяльність 

відноситься до ВЕД з невисоким рівнем самовитрат – біля 30% у проміжному 

споживанні займає споживання власної продукції. Зміни частки проміжного 

споживання ВЕД у власному випуску із  25,5% у 2008 р. до 33,3% у 2018 р. 

(порівняно із 38,1% у 2001р.), що відбулись в т.ч. і завдяки збільшенню часток 

оплати праці і податків, зменшило у структурі випуску частку  створеного ВВП до 

66,7% у 2018 р.  

Таблиця 2.21 

Вартісна  структура випуску ВЕД «фінансова і страхова діяльність»  

в основних показниках таблиць «витрати – випуск» за 2006-2018 роки, 

в цінах споживачів, % 

 2006 2007 2008 2009 2018 

Всього проміжне 

споживання 
31,1 28,1 25,5 26,6 33,3 

Оплата праці найманих 

працівників 
33,1 32,4 27,9 25,4 30,4 

Податки на виробництво та 

імпорт 
1,4 1,0 1,2 1,8 5,4 

Субсидії на виробництво - - - - - 

Валовий прибуток, 

змішаний доход 
34,4 38,5 45,4 46,2 30,9 

ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ 

ПРОДУКТ 
68,9 71,9 74,5 73,4 66,7 

Випуск продукції 100,0 100,0 100,0 100,0 100 

Джерело: складено за даними [184; 262]. 

 

За 2009-2018 рр. суттєво змінилась вартісна структура ВВП даного ВЕД: 

оплата праці зросла із 34,6% до 45,6%, валовий прибуток зменшився  із 62,9% до 

46,4% (табл.2.22). 
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Таблиця 2.22 

Вартісна структура ВВП створеного ВЕД «фінансова діяльність»  

за 2006-2018 роки, в цінах споживачів, % 
 

Оплата праці 

найманих 

працівників 

Податки на 

виробництво 

та імпорт 

Субсидії на 

виробництво 

Валовий 

прибуток, 

змішаний 

доход 

Валовий 

внутрішній 

продукт 

 

2006 48,0 2,1 - 49,9 100,0 

2007 45,1 1,4 - 53,5 100,0 

2008 37,5 1,6 - 60,9 100,0 

2009 34,6 2,5 - 62,9 100,0  

2018 45,6 8,1 - 46,4 100,0 

Джерело: складено за даними [184; 262]. 

 

Вклад фінансової діяльності у формування ВВП України упродовж  2006-

2018 рр. змінювався: у до кризовий період зростав із 4,7%  до 7,4%, а за останні 

роки зменшився до 2,9% (табл. 2.23). Аналіз структури доходів і витрат в цінах 

споживачів за таблицями «витрати-випуск» засвідчив зменшення внеску ВЕД у 

витрати на кінцеве споживання із 1,1% у 2008 р. до 0,9% у 2018р. (у 2009 р. 

зменшення до 0,6%);  експорт впав із 0,8% у 2009р. до 0,2% у 2018 р.;  

зменшилась частка імпорту з 2,6% до 0,9% [184; 262]. 

Таблиця 2.23 

Вклад ВЕД «фінансова діяльність» у формування  

основних показників таблиць «витрати – випуск» за 2006-2009 роки,  

в цінах споживачів, % 

 2006 2007 2008 2009 2018 

Валовий внутрішній продукт 4,7 5,9 7,3 7,4 2,9 

Оплата праці найманих 

працівників 
4,5 5,4 5,5 5,2 3,2 

Податки на виробництво та імпорт 0,6 0,6 0,8 1,3 1,5 

Валовий прибуток, змішаний дохід  6,3 8,1 11,7 12,4 3,1 

у структурі витрат 

Проміжне споживання 4,2 5,1 6 6,7 1,0 

Витрати  на кінцеве споживання 0,8 1 1,1 0,6 0,9 

Експорт 0,4 0,7 0,7 0,8 0,2 

Імпорт 1,1 1,5 1,7 2,6 0,9 

Джерело: складено за даними [184; 262]. 
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Серед інформації для аналізу, яку надає формування таблиць «витрати-

випуск» надзвичайно важливою є матриця повних витрат (або обернена матриця 

Леонтьєва). Коефіцієнти повних витрат показують повний вплив  зростання 

кінцевого попиту на виробництво усіх видів  економічної діяльності. Ці 

коефіцієнти, що наводяться у матричному вигляді, дозволяють визначити 

технологічну взаємозалежність виробничої системи та відслідкувати зміни у 

випуску, виходячи з кінцевого споживчого попиту, який є частиною сукупного 

кінцевого попиту, з урахуванням внутрішніх звязків усієї системи [182, С.32-37]. 

Зміст елементів матриці полягає в наступному: коефіцієнт повних витрат показує 

потребу у валовому випуску продукції галузі і для виробництва одиниці кінцевої 

продукції галузі j.  

На рис. 2.17 наведено коефіцієнти повних витрат  для ВЕД «фінансова і 

страхова діяльність» які показують, що з 2000 р. до 2018р. потреба у її 

продукції/послугах зросла практично для всіх галузей. Цікавим є те, що у 

кризовий 2008 рік для виробництва одиниці  кінцевої продукції обраних 16 ВЕД 

потреба у фінансових послугах була більшою ніж у 2018 р. У 2018 році після 

виходу з двох криз різко виділяється коефіцієнт повних витрат для ВЕД 

«діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку; діяльність головних 

управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування; діяльність у сферах 

архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження» який зріс до 

0,116 (після 0,022 у 2000-му та 0,056 у 2008 роках). На його фоні, зменшення  

коефіцієнтів повних витрат у 2018-му порівняно із 2008 р. у таких галузях  як 

«освіта»  із 0,024  до 0,023 та «дослідження і розробки» із 0,058 до 0,027, 

відповідно,  при зростанні ролі фінансової діяльності  для більшості  ВЕД, 

свідчить про зменшення фінансових ресурсів у важливих галузях, що є 

негативним з точки зору інноваційного розвитку країни. 

 



165 

 

 

 

1 
 Сільське, лісове та рибне 

господарство  

2 
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устатковання, не віднесених до 

інших угруповань  
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господарство  

10 Поштова і кур'єрська діяльність 
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12 
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13 

Діяльність у сферах права та 

бухгалтерського обліку; 

діяльність головних управлінь 
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14 

 Державне управління й 

оборона; обов'язкове соціальне 

страхування 

15 Освіта  

16 
Охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги 

17 

Комп'ютерне програмування, 

консультування та надання 

інформаційних послуг 
 

 

Рис. 2.17. Коефіцієнти повних витрат ВЕД «фінансова і страхова діяльність» 

Джерело: складено за даними [261; 262]. 

 

Важливою складовою аналізу макроструктурних пропорцій в СНР є розгляд 

секторальної структури формування її основних  показників. Фінансова діяльність 

як вид економічної діяльності  представлена економічними одиницями, що 

належать до двох інституційних секторів: фінансових корпорацій та домашніх 

господарств. Частка домашніх господарств у формуванні валової доданої вартості 

ВЕД є дуже незначною:  вона хоча й зросла із 1% (у 2011р.) до 2,5% (у 2018 р.), 

однак ключову роль (99-97,5%) відіграють фінансові корпорації - Національний 

банк України; інші депозитні корпорації; інші фінансові посередники (крім 

страхових корпорацій та недержавних пенсійних фондів); допоміжні фінансові 

організації; страхові корпорації та недержавні пенсійні фонди.  
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Якщо розглядати сектор як сукупність інституційних одиниць, тобто 

господарських одиниць, які мають близькі інтереси, функції і джерела 

фінансування, що обумовлюють їхню схожу економічну поведінку, то основними 

функціями сектору «фінансові корпорації» - є фінансові операції на комерційній 

основі та операції зі страхування; а основними джерелами доходів (ресурсів) - 

надходження від кредитно-депозитних операцій, відсотків, страхові внески за 

контрактами. Отже, сектор «Фінансові корпорації» складається з усіх резидентних 

корпорацій, що приватно зайняті фінансовим посередництвом або додатковою 

фінансовою діяльністю, пов’язаною з ним [170]. 

В таблиці 2.24 показано внесок сектору фінансових корпорацій у 

формування ключових показників  СНР за 2001-2018 рр. Як свідчать представлені 

дані за дев’ять років докризового періоду внесок фінансових інституцій зростав 

практично по всім представленим показникам, окрім валового нагромадження 

капіталу. Так, зокрема, зросла роль у формуванні випуску із 1,8 до 4,6%; валової 

доданої вартості із 2,8 до 8,3%; валового прибутку із 3,4 до 12%, відповідно, за 

період 2001-2009 рр.  Така зростаюча динаміка  підтверджувала важливе значення 

фінансових корпорацій які активно включились  у розбудову вітчизняної 

економіки. Однак після кризи 2009 р. роль сектору значно  зменшилась, на що 

вказує більше ніж удвічі скорочення питомої частки фінансових корпорацій у 

секторальній структурі показників (табл. 2.24). 

Важлива роль сектору фінансових корпорацій проявляється також у 

формуванні такого важливого макроекономічного показника як національне 

багатство (НБ), розрахунок якого здійснюється на основі системи національних 

рахунків, що в свою чергу  базується на моделі народногосподарського 

кругообороту, в якому процес функціонування національної економіки 

зображається у вигляді замкнутих потоків (продукту) і нагромаджених запасів 

(багатства). При цьому продукт постійно виробляється і використовується у 

споживанні, а багатство закріплено в секторах економіки. Якщо продукт залишає 

сферу виробництва, то багатство постійно присутнє в ній  у формі засобів праці, 
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запасів предметів праці та нематеріальних компонент. Збільшення багатства 

безпосередньо залежить від обсягів виробництва за визначений часовий проміжок 

[55; 87]. 

Таблиця 2.24 

 Частка сектору фінансових корпорацій в секторальній структурі  

основних показників СНР,% 

 
Випуск 

Проміжне 

споживання 

Валова додана 

вартість 
Оплата праці 

Валовий 

прибуток 

2001 1,8 1,2 2,8 2,3 3,4 

2002 2,0 1,3 3,0 2,4 3,7 

2003 2,5 1,6 3,8 2,4 5,2 

2004 3,9 2,1 6,6 4,7 8,3 

2005 3,0 1,7 5,0 4,5 5,4 

2006 3,1 1,6 5,2 4,5 5,8 

2007 3,7 1,8 6,4 5,4 7,3 

2008 4,4 1,9 7,9 5,5 10,4 

2009 4,6 2,1 8,3 5,2 12,0 

2010 4,1 2,6 6,3 5,3 7,4 

2011 3,3 2,1 5,1 4,9 5,3 

2012 3,2 2,0 4,9 4,7 5,0 

2013 3,3 2,1 5,1 4,6 5,6 

2014 3,5 2,3 5,0 4,4 5,5 

2015 2,5 1,6 3,9 3,4 4,2 

2016 2,1 1,4 3,1 3,5 2,7 

2017 1,9 1,0 3,1 3,2 3,0 

2018 1,9 1,1 3,2 3,2 3,0 

Джерело: складено за даними [182; 184]. 

 

Сьогодні національне багатство визначається вченими як «сукупність 

нагромаджених матеріальних та нематеріальних активів, створених працею всіх 

попередніх поколінь, що належать країні або її резидентам і знаходяться на 

економічній території даної країни та за її межами, а також розвіданих і 

включених в економічних оборот природних та інших ресурсів». І хоча дискусії 

щодо самої сутності національного багатства вже майже припинились, то щодо 

його структури та методології оцінювання, ведуться досить активно.  

В рамках методології СНР можлива оцінка змін багатства, що 

реалізується, зокрема, через побудову рахунку капіталу (рахунок операцій з 
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капіталом в СНР-93), який призначено для характеристики процесу реального 

нагромадження основного й оборотного капіталу, нематеріальних і фінансових 

активів, а також джерел фінансування. У цьому рахунку10 відображається вартість 

нефінансових активів, набутих інституційними одиницями-резидентами, або їх 

вибуття та показується зміна чистої вартості власного капіталу (НБ) за 

рахунок заощадження і трансфертів. Інші складові змін чистої вартості 

капіталу – обумовлені номінальним холдинговим прибутком/збитком та в 

результаті інших змін в обсязі активів не розглядаються (за відсутності 

інформації). 

Детальний аналіз показників рахунків капіталу України за період з 1996-го 

по 2019-й роки дав змогу оцінити приріст національного багатства за даний 

період у 1304125,1   млн.грн. (в  даному контексті мова йде про такий вимір НБ як 

сумарна капіталізація матеріальних і нематеріальних активів господарюючих 

суб’єктів за період). Динаміка змін за 1996-2019 рр., що представлена на рис. 2.18, 

свідчить про нерівномірність процесу нагромадження багатства нації – від 

найменшого приросту у 170 млн.грн. у 1997 р. до максимального  170451 млн.грн. у 

2017-му. Якщо подивитись у відносному вимірі  як відсоток від ВВП (а це є 

коректним, оскільки зростання національного багатства безпосередньо залежить 

від обсягів виробництва у конкретному часовому проміжку), то побачимо дійсно 

великий розрив – від 0,2% у 1997р. до 18,4% у 2004 р. Така нерівномірність 

нагромадження національного багатства країни свідчить про нестабільність 

розвитку  економіки України та відсутність управління цим процесом. 

                                                
10 Основним показником ресурсної частини рахунка (зміни в зобов’язаннях і чистому багатстві) 

є чисте заощадження, що переноситься з рахунка використання доходів. Цей показник 

відображає ту частину доходів, що залишається після витрат на кінцеве споживання. Крім 

показника «заощадження» у ресурсній частині рахунка є ще показники «капітальні трансферти, 

одержані від інших країн» та «капітальні трансферти, передані іншим країнам». Трансферти 

використовуються для фінансування валового нагромадження або для придбання 

нематеріальних і фінансових активів [68]. 
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Рис. 2.18. Динаміка змін національного багатства України  

(за рахунок заощадження і трансфертів) у 1996-2019 рр. 

Джерело: складено за даними [182; 184]. 

  

Негативний ефект нестабільності процесу нагромадження національного 

багатства може проявитись як у втраті можливостей факторів і джерел росту у 

довгостроковому періоді так і у зменшенні потенціалу конкурентоспроможності 

країни. Так, якщо порівняти зміни в зобов’язаннях та чистому багатстві 

(розрахованих по рахунку капіталу СНР) країн наших найближчих сусідів Росії та 

Білорусії, то побачимо, що щорічний приріст національного багатства (за рахунок 

заощадження і трансфертів) був у них до кризи 2009 р. майже втричі більшою 

величиною (біля 30%) і головне, на відміну від України, практично стабільною у 

відносному вимірі. Показовим є також той факт, що криза 2008-2009 рр. мала 

найбільший негативний вплив на приріст НБ серед трьох країн саме в Україні: у 

2009 р. зміни в зобов’язаннях та чистому  багатстві як % ВВП Російської 

Федерації становили 19,9% порівняно із 30,2% у 2008р.; у Білорусії 26,3% 

порівняно із 30,8%; в Україні приріст становив тільки 5% порівняно із 11,6% (у 

2008 р.) [146-147].  
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Варто зазначити, що динаміка змін НБ України і роль різних суб’єктів у 

цьому процесі була різною до і після двох кризових періодів. Так, наслідком 

кризи 2008–2009 рр. було лише зменшення приросту НБ до 5% від ВВП, в той час 

як упродовж 2013-2014 рр. динаміка змін була негативною, відповідно,  -3,2 та      

-0,5% ВВП. 

З точки зору визначення ролі секторів економіки у процесі нагромадження 

національного багатства заслуговує на увагу таблиця 2.25, в якій показано вклад 

кожного із секторів у приріст НБ на часовому проміжку 2000–2008 рр. Як свідчать 

дані найбільший вклад здійснили два сектори: домашніх господарств та  

фінансових корпорацій. Хоча й частка сектору домашніх господарств була 

найбільшою (48,6%), проте з точки зору зміни структури більш цікавим є сектор 

фінансових корпорацій, роль якого збільшилась із 12,7% до 36,3%. Варто 

зазначити, що у 2009 році частка сектору фінансових корпорацій хоча і зросла у 

відносному вимірі однак номінально абсолютний приріст був менший порівняно 

із 39,8 млрд.грн. у 2008 р. 

Таблиця 2.25 

Вклад секторів національної економіки у приріст  

національного багатства України, % 
Рік 

 

Сектор 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Нефінансових 

корпорацій 
-30,8 36,2 11,4 27,1 15,6 9,9 19,6 26,3 13,9 

Фінансових 

корпорацій 
12,7 19,8 13,4 15,4 21,6 17,5 20,5 23,8 36,3 

Загального 

державного 

управління 

84,8 7,5 9,9 11,1 10,9 -2,1 -6,4 2,8 1,2 

Домашніх 

господарств 
36,6 38,2 66,5 47,4 51,4 74,3 66,2 47,2 48,6 

Некомерційних 

організацій, що 

обслуговують 

домашні 

господарства 

-3,3 -1,7 -1,2 -1,0 0,6 0,4 0,1 -0,1 -0,03 

Джерело: [182]. 
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Якщо розглядати сектор як сукупність інституційних одиниць, тобто 

господарських одиниць, які мають близькі інтереси, функції і джерела 

фінансування, що обумовлюють їхню схожу економічну поведінку, то 

основними функціями сектору «Фінансові корпорації» – є фінансові операції на 

комерційній основі та операції зі страхування; а основними джерелами доходів 

(ресурсів) - надходження від кредитно-депозитних операцій, відсотків, страхові 

внески за контрактами. Тобто, сектор «Фінансові корпорації» складається з усіх 

резидентних корпорацій, що приватно зайняті фінансовим посередництвом або 

додатковою фінансовою діяльністю, пов’язаною з ним. До цього сектору 

належать банки, страхові організації, фондові біржі, брокерські, маклерські,  

дилерські фірми, які здійснюють операції з цінними паперами, а також інші 

фінансові кредитні організації (фінансові фонди, інвестиційні фірми тощо) 

[251]. 

Під час кризи серед секторів найбільший негативний вплив 

продемонстрував сектор загального державного управління, який після приростів 

у 2007-2008 рр. (+2,9 та +2,4 млрд.грн., відповідно) у 2009 р. показав від’ємний 

результат -61,3 млрд.грн., причому усі підсектори внесли свій негативний вклад. 

Ситуація є зрозумілою, адже для того щоб зменшити наслідки кризи і 

переключити економіку на  відновлення потрібні були великі кошти, а отже вони 

йшли не на нагромадження, а на кінцеве споживання. Аналогічна картина впливу 

у сектору нефінансових корпорацій, який після 2007-2008 рр. із +27,4 та +15,2 

млрд.грн. приросту за результатами 2009 р. показав -4,9 млрд.грн. (позитивний 

внесок зафіксовано тільки у підсектору «нефінансових корпорацій під іноземним 

контролем»). 

Таблиця 2.26, в якій представлено вклад різних організацій (підсекторів)11 

сектору «Фінансові корпорації» у приріст національного багатства країни за п’ять 

                                                
11 Фінансовий сектор, згідно з методологією побудови СНР, поділяється на підсектори, тобто 

категорії фінансових корпорацій: Національний банк - державна фінансова корпорація, яка є 

керівною кредитно-грошовою установою); Інші кредитно-депозитні організації - всі 

корпорації-резиденти, головною діяльністю яких є фінансове посередництво і проведення 

фінансових операцій за зобов’язаннями у вигляді депозитів та фінансових документів. Роль цих 
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років перед кризою та у 2009 р. свідчить, що найбільша роль належала 

депозитним організаціям (зростання частки із 24,7% до 52,6%) та страховим 

корпораціям і НПФ (хоча й відбулось деяке зменшення їх питомої ваги у 

структурі із 34,5% до 26%); зросла роль інших фінансових посередників (із 3,7% 

до 13,3%) у 2004–2008 рр. 

Таблиця 2.26 

Вклад підсекторів сектору «Фінансові корпорації» у приріст національного 

багатства України у 2004-2009 рр., % 

 

Національний 

банк України 

Інші 

депозитні 

організації 

Інші фінансові 

посередники, крім 

страхових 

корпорацій та НПФ 

Допоміжні 

фінансові 

організації 

Страхові 

корпорації та 

НПФ 

2004 6,5 24,7 3,7 30,6 34,5 

2005 11,8 30,8 7,2 13,1 37,1 

2006 16,5 45,8 7,1 3,3 27,3 

2007 16,6 44,1 8,2 6,9 24,1 

2008 1,1 52,6 13,3 7,0 26,0 

2009 45,4 107,8 9,5 4,0 -66,6 

Джерело: складено за даними [182]. 

 

Після п’яти років позитивного приросту чистої вартості власного капіталу  

за рахунок заощадження і трансфертів 2009 рік показав абсолютне зменшення 

нагромадження НБ сектором фінансових корпорацій яке відбулось за рахунок 

негативного вкладу підсектору  «страхові корпорації та НПФ». Зміна картини у 

2009 р. (-66% підсектору страхових корпорацій і НПФ) пов’язана із великими 

втратами страхового ринку під час кризи. 

                                                                                                                                                                

фінансових посередників полягає у спрямуванні капіталу від кредиторів до позичальників (до 

даного підсектору входять комерційні банки); Фінансові посередницькі організації - фінансові 

корпорації, які мобілізують капітал для придбання інших видів фінансових активів 

(інвестиційні корпорації, корпорації, які займаються фінансовим лізингом тощо); Додаткові 

фінансові організації - корпорації, пов’язані з фінансовим посередництвом, але ті, які не 

відіграють ролі посередника (брокерські, маклерські, дилерські фірми, які здійснюють операції 

з цінними паперами); Страхові організації та пенсійні фонди - страхові організації, які 

займаються страхуванням життя та іншими видами особистого страхування від нещасних 

випадків, страхуванням майна підприємств і домашнього господарства та іншими видами 

страхування, а також приватні пенсійні фонди. Доходи (ресурси) цих організацій утворюються 

за рахунок страхових внесків) [68]. 
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У динаміці змін національного багатства України на всьому часовому 

проміжку 1996-2019 рр. привертає увагу період 2013-2014 рр., коли величини 

приросту (за рахунок заощадження і трансфертів) були від’ємними,  відповідно, 

 -48101 млн.грн та -8287 млн.грн (рис. 2.18). Негативну роль у зменшення 

національного багатства країни внесли чотири із п’яти секторів: нефінансові 

корпорації, фінансові корпорації, сектор загального державного управління та 

некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства (табл. 2.27). У 

2019 р. за останні п’ять років приріст НБ був найменшим  64337 млн.грн, ключову 

позитивну роль зіграв сектор не фінансових корпорацій, негативну – фінансових 

корпорацій (-31,8%)  та ЗДУ (-17,5%). 

 Таблиця 2.27 

Внесок секторів економіки у формування змін чистого багатства за рахунок 

заощадження та капітальних трансфертів у 2013-2019 рр. 

Рік 

Усього  

(зміни 

чистого 

багатства), 

млн.грн 

Нефінансові 

корпорації, 

% 

Фінансові 

корпорації, 

% 

Сектор 

загального 

державного 

управління,  

% 

Домашні 

господарства, 

% 

Некомерційні 

організації, що 

обслуговують 

домашні 

господарства, 

 % 

100% частка сектору, % 

2013 –48101 -230,3 -8,2 -104,2 242,9 -0,2 

2014 –8287 -16,5 133,1 -596,2 377,4 2,2 

2015 114663 76,2 -3,8 -1,4 28,8 0,3 

2016 170127 109,5 -0,6 -17,7 8,8 -0,1 

2017 170451 48,3 22,7 -2,8 30,7 1,1 

2018 110826 47,8 36,9 -19,8 32,7 2,4 

2019 64337 133,3 -31,8 -17,5 13,1 2,9 

Джерело: складено за даними [182; 184]. 

  

Наведені в таблиці 2.27 дані свідчать про 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, але й призводить до боргової 

залежності та нагромадження зовнішніх дисбалансів. 

Аналіз динаміки змін «чистої вартості власного капіталу» України за 

рахунок заощадження і трансфертів показав нестабільність процесу 
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нагромадження національного багатства; засвідчив важливу роль сектору 

фінансових корпорацій у  його формуванні; підтвердив необхідність проведення 

більш глибоких досліджень національного багатства країни з метою пошуку 

нових довгострокових чинників росту. 

Підсумовуючи викладене, варто наголосити, що СНР є важливим 

інструментом економічного аналізу, що надає  широкі можливості для проведення  

детального аналізу як всієї економіки, так і окремих її складових, визначення 

основних тенденцій розвитку. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

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. 

2. Тенденції розвитку глобальних фінансів, що впливають на вибір 

напрямків і особливостей реформування національного фінансового сектора, 

формувались в результаті впливу глобальних трансформаційних процесів. Серед 

таких трансформаційних процесів, тенденції розвитку яких стали 

закономірностями і які формують сучасність світової економіки та фінансових 

відносин, варто виділити: інтернаціоналізацію, глобалізацію, регіоналізацію, 

транснаціоналізацію, постіндустріалізацію, цифровізацію. 

3. У контексті визначення оцінки впливу фінансових детермінант на темпи 

економічного зростання для різних за рівнем доходів груп країн побудована 

модель панельних даних засвідчила статистичну значимість внутрішніх і 

зовнішніх фінансових чинників: кредиту наданого установами фінансового 

сектору, прямих іноземних інвестицій,  чистої офіційної допомоги на розвиток та 

офіційної допомоги. Окрім спільних характеристик, наявність негативних 

фіксованих ефектів підтвердила існування також і відмінностей між групами, які є 

суттєвими для них і мають стримуючі ефекти. Для різних країн це можуть бути 
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інституціональні, інфраструктурні  особливості, що визначають низький 

порівняно із середнім світовим рівень розвитку національних фінансових систем.  

4. Аналіз структурних співвідношень проведений за даними  зведених 

національних рахунків СНР, таблиць «витрати-випуск» за 2001-2018 рр. засвідчив 

істотні структурні зміни в розвитку ВЕД «фінансова діяльність» які мали місце в 

останні роки. Ці зміни відображають нові тенденції пов’язані з розбудовою 

ринкових відносин, підкреслюють важливе місце фінансів у вирішенні 

стратегічних завдань розвитку країни. 

5. Аналіз динаміки національного багатства України, проведений за 

даними Світового банку, свідчить про зниження його вартісних оцінок із 2 

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

2014р., тобто фактично за вказаний період відбувались процеси декапіталізації: 

зменшення сукупного багатства на 10,4%; зниження вартості виробленого 

капіталу на 34,7%. 

6. 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. 

7. Зростаюча роль інституціонального капіталу у забезпеченні  подальшого 

стійкого інноваційного розвитку економіки піднімає на перші шаблі у переліку 

першочергових завдання підвищення його ефективності. Висхідний тренд у 

динаміці вартісної оцінки елементів інституціонального капіталу у 2013-2019 рр. 

свідчить про зростання інвестицій на цілі розвитку необхідної інституційної 

інфраструктури.   
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РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ ТА  

МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 

 

3.1. Фінансовий капітал: теорія і сучасне трактування 

3.1.1. Фінансовий капітал – нова сутність історичної категорії 

Фінансовий капітал - категорія трактування якої постійно еволюціонує, 

оскільки залежно від історичного етапу розвитку суспільства та економіки, 

природа і форми його змінюються. Аналізу фінансового та фіктивного капіталу 

присвячено багато досліджень, серед яких  експерти  виділяють ряд імен, роботи 

яких відображають ключові аспекти його розвитку, серед них:  а) А. Сміт і Д. 

Рікардо, що  звернули особливу увагу на проблему визначення вартісної природи 

руху фінансового капіталу; б) Дж. С. Міль та Ж.Б. Сей розглядали фінансовий 

капітал переважно як функцію «утримання», «тимчасових переваг»; в) Е. Бем-

Баверк, Вальрас, І. Фішер запропонували економіко-математичну і графічну 

моделі прийняття споживчих рішень щодо необхідності заощаджень (проблема 

дослідження отримала іншу спрямованість при вивченні фінансового капіталу, 

вона перейшла в площину ухвалення інвестиційних рішень); г) особливостям 

обороту фінансового капіталу на фондовому ринку присвячені дослідження Дж . 

М. Кейнса, Дж. Хікса, Р. Марковича, У. Шарпа, Дж. Літнер, де знайшли 

відображення поведінка інвесторів на фондовому ринку, їх прагнення забезпечити 

рівновагу в своєму інвестиційному виборі при певній залежності між ризиком і 

прибутковістю цінних паперів; д)  дослідженням  криз та різних проблем в 

процесі функціонування капіталу займалися Дж.Робінсон, Д.Чампернаун, П. 

Сраффа, Н. Калдор,  Дж. Хакурт, П. Гареньяні, П.Самуельсон, Р. Солоу, Ф. 

Модільяні, М. Блауг, Ф.Хан [291].  

Глобальна фінансово-економічна криза актуалізувала пошук нових 

теоретико-методологічних підходів до дослідження процесу формування та 

відтворення фінансового капіталу. Даний процес, як наголошує Бондаревський 

Б.Є. [26] складається з багатьох самостійних підпроцесів, які протікають 
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послідовно і (або) паралельно, одночасно і (або) зі зсувом у часі, впливають один 

на одного прямо або через систему опосередкованих зв'язків. Кожен з них має 

особливий механізм функціонування, свою логіку розвитку, форми існування. 

Будь-який елемент при найближчому розгляді виявляється системою зі своїми 

власними елементами і зв'язками. Багато з них одночасно є елементами інших 

системних утворень і тому цілісне уявлення про фінансовий капітал можна 

отримати лише розглядаючи складну систему економічних відносин в єдності всіх 

її складових. Це можливо тільки на основі інтеграції реального і монетарного 

економічного аналізу, остаточно подолавши методологічну передумову про 

нейтральності грошей в ринковій економіці. Інтегрована форма капіталу, 

увібравши, підпорядкувавши і перетворивши у власних інтересах всі колишні 

історично успадковані форми капіталу, виконує різноманітні функції. Одні з них 

були властиві самостійним видам капіталу, відокремилися в процесі кругообігу 

промислового капіталу (наприклад, продуктивна, реалізація вартості, яка 

акумулює, перерозподільна та ін.). Інші функції є специфічними саме для 

фінансового капіталу - емісійна, трансмісійна, інформаційна, керуюча й ін., а 

треті істотно змінилися [26]. 

В економічній літературі присвяченій аналізу передумов формування 

фінансового капіталу існує багато підходів, однак  всі вони переважно 

відштовхуються від робіт Р. Гільфердінга [48], К. Маркса [143], в яких 

розглядаються питання зрощування банківського і промислового капіталу, що 

породжує фінансовий капітал. Однією з ключових є теза, що в епоху імперіалізму 

відбувається все більше зрощування монополістичного банківського капіталу з 

монополістичним промисловим капіталом, що здійснюється шляхом 

впровадження банкових монополій в промисловість та навпаки, в результаті якого 

і виникає фінансовий капітал. Сучасні дослідники вважають, що виявлені 

передумови формування фінансового капіталу значимі і в сучасній економіці. Так, 

на думку Назмієва І.Ф., об'єктивними економічними передумовами утворення 

фінансового капіталу є: 
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- необхідність забезпечення безперервності і ефективності процесу 

відтворення, що пов'язано з особливостями кругообігу суспільного капіталу, в 

основі якого лежить кругообіг індивідуального капіталу. Вивільнення грошової 

форми промислового капіталу зі сфери виробництва вимагає його ефективного 

вкладення, а також виникає потреба в грошовому капіталі, джерелом якого є 

банківський капітал; 

- спільність економічних інтересів промисловців і банкірів в зростанні 

авансованого ними капіталу, що викликає потребу в контролі з боку банків за 

ефективним використанням їх капіталу; 

- необхідність і можливість утворення фінансового капіталу обумовлена 

об'єктивним процесом концентрації капіталу і виробництва, утворенням 

акціонерних товариств і монополій у виробничій і банківській сферах. При цьому 

зрощування промислового і банківського капіталів здійснюється в різноманітних 

формах: від розміщення і скупки банками акцій промислових корпорацій і 

створення промисловцями власних банків і фінансових компаній до формування 

системи участі і взаємного представництва власників промислового і банківського 

капіталів [174]. 

Діалектичний погляд на проблему фінансового капіталу як на категорію, яка 

в процесі своєї еволюції відчуває сильний вплив з боку великої кількості 

взаємопов'язаних факторів, дозволяє виділити ті особливі його риси, які 

характеризують його сучасний стан: (а) різноманітність і множинність форм 

реалізації фінансового капіталу; (б) переростання їм вузьких рамок тільки 

банківського і промислового капіталу і проникнення в усі сфери і галузі людської 

життєдіяльності; (в) здатність до саморозвитку; (г) постійна трансформація і 

вдосконалення як під впливом зміни тенденцій навколишнього світу, так і в 

зв'язку з дією власних внутрішніх протиріч; (д) тісний зв'язок з процесами 

економічного зростання, вплив на них; (е) тісне зрощення з державою, 

переплетення інтересів; (ж) збереження верховенства капіталу реального сектора 

господарства і тенденцій його розвитку в забезпеченні трансформаційних 

процесів, що відбуваються в фінансовому капіталі, з одночасним посиленням ролі 
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інших форм капіталу, що переплітаються в фінансовому, в тому числі, посилення 

ролі капіталу банківського сектора; (з) інтернаціоналізація, що переростає 

поступово в глобалізацію [64]. 

Природа фінансового капіталу зумовлює його постійний рух. Як зазначає 

Додонова І.В., без руху припиняється його самозростання, а значить і саме 

існування. Постійне його відтворення підтримується існуванням специфічної 

сфери економічних відносин - фінансового ринку, що  виступає як своєрідне 

середовище існування фінансового капіталу, поза цього ринку фінансовий капітал 

сьогодні не існує [64]. Для країн з прехідною економікою та з ринками, що 

формуються важливого значення набувають тенденції розвитку світового 

фондового ринку, оскільки вони тісно взаємопов'язані з інституційними 

аспектами його розвитку, які визначають тенденції національних фондових 

ринків. На думку експертів  варто відзначити наступні тенденції, що проявились 

на світовому фондовому ринку [291]: 

1) посилення концентрації і збільшення потужності фінансових установ; 

2) тенденція універсалізації банків; 

3) процеси концентрації впливають на фондові біржі, де відбувається 

об'єднання фондових бірж на міжнародній основі; 

4) тенденція зростання інституційних інвесторів, включаючи страхові 

компанії, пенсійні фонди та інститути спільного інвестування. 

На готовність до конкуренції на національному ринку  впливають багато 

чинників і іноземні інвестори  привносять додаткові ризики в процес 

нагромадження фінансового капіталу, тому серед  чинників невизначеності, що 

можуть впливати на функціонування фінансового капіталу доречно назвати [291]: 

1) темпи економічного зростання; 

2) процентні ставки і інфляційні очікування (зміни доходностей урядових 

облігацій); 

3) довіра інвесторів (зміни спреду дохідності облігацій уряду країни і 

облігацій з високим рейтингом); 
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4) зміни дисконту цін акцій компаній країни і компаній інших країн, які 

мають подібні фундаментальні показники; 

5) інфляція; 

6) «рух світового капіталу» (рівень ліквідності фондового ринку). 

Для того, щоб зменшити невизначенність в трансформаційній економіці 

розширення фінансового капіталу має передбачати: інституційні перетворення в 

фінансовій сфері; удосконалення механізмів мобілізації фінансового капіталу 

через фондовий ринок; подолання його деформацій і впровадження нових 

фінансових технологій по мобілізації фінансового капіталу безлічі інвесторів з 

урахуванням теорій портфельного інвестування і специфічних особливостей 

національної економіки країни [291]. 

Сьогодні фінансовий капітал виступає тією єдиною і невід'ємною формою 

капіталу, яка пронизує всі сфери людської життєдіяльності, поєднує в собі 

інтереси і капітали різноманітних економічних суб'єктів. З цієї точки зору, 

фінансовий капітал може розглядатися як своєрідний фактор економічного 

зростання, оскільки сприяючи інтеграції капіталів, він тим самим створює умови 

для перерозподілу капіталів між галузями і сферами господарства, забезпечуючи 

їх рух в напрямку найбільш вигідних і перспективних сфер застосування. 

Зрозуміло, що сам по собі фінансовий капітал ще не є достатньою умовою 

стабільного економічного розвитку, але його формування і функціонування дає 

імпульс до перерозподілу потоків грошових ресурсів між галузями, сферами і 

регіонами господарства.  

 

3.1.2. Трансформація фінансового капіталу: ефекти взаємозв’язків 

глобалізації,  фінансіалізації, соціалізації 

Фінансіалізація. Домінування фінансових відносин в господарській 

діяльності, що випереджає їх розвиток по відношенню до реальної економіки, 

призвело до появи терміну - «фінансіалізація». Хоча і процес фінансіалізації 

ретельно вивчається з початку 2000-х років,однак в економічній теорії досі 
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відсутнє  узгоджене визначення даного терміну. Серед визначень дослідники 

найчастіше використовують дефініцію, запропоновану Дж. Епстайном як 

зростаючу важливість фінансових ринків, фінансових мотивів, фінансових 

інститутів і фінансових еліт у функціонуванні економіки та її інститутів влади, 

як на національному, так і на міжнародному рівнях  (Epstein, 2005, p.3) [407]. 

Це загальне визначення конкретизується зарубіжними авторами в наступних 

її рисах, де фінансіалізація - це:  

- фінансова експансія, тобто зростання на фінансових ринках, ринках 

капіталу і пріоритету біржової торгівлі паралельно із занепадом банківського 

кредитування;  

- швидке зростання кредиту і боргу, особливо боргу домашніх 

господарств;  

- фінансова лібералізація;  

- превалювання фінансового інтересу акціонерів в порівнянні з іншими 

інтересами компанії і абсолютизація «цінності акцій», тобто капіталізації;  

- зміщення акценту в діяльності керівників, менеджменту корпорацій від 

довгострокових планів розвитку підприємств та реальної продуктивності до 

короткострокового фінансового інжинірингу з допомогою різноманітних 

фінансових інновацій;  

- витіснення альтернативних секторів домінуючим фінансовим сектором 

[98]. 

Вперше офіційно цей термін був використаний в 2009 р в доповіді 

ЮНКТАД (Trade and Commodity Report), в якому був присутній спеціальний 

розділ  «The Financialization of Commodity Report».  

У процесі аналізу дефініції «фінансіалізації» як економічного терміну, як 

відзначає Верич Ю.Л., ряд вчених припускають її динамічний характер і 

розглядають фінансіалізацію як процес (наприклад, Е. Хесин [291]), І. Вязмікіна 

[42], Б. Пшик [215]), а частина - наділяють фінансіалізацію статичним характером 

і категоризують як форму функціонування економіки, наприклад  С. Радзієвська 

[217].  
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Верич Ю.Л. виділила наступні характерні риси [37] фінансіалізації: 

 1. Стрімкий розвиток фінансових ринків і зростання вартості світових 

фінансових активів через мультиплікативний вплив сек'юритизації і деривативів. 

На цю характеристику вказують В. Лук'янов [133], І. Вязмікіна [42], Л. Брессер-

Перейра [156] та інші.  

2. Зростання частки фінансового сектора у світовому ВВП [16]. Зокрема, В. 

Базилевич [6] характеризує сформовану тенденцію як «гіпертрофоване 

домінування фінансового сектора».  

3. Значне збільшення норми прибутку фінансових інститутів, що сприяло 

випереджаючому зростанню доходів і зарплати у фінансовому секторі економіки 

[156].  

4. Самодостатність фінансової системи, поділ реальної економіки і 

фінансової сфери, що проявляється у відриві фінансових ресурсів від 

матеріального виробництва, відокремленні фінансових операцій від товарного 

виробництва і торгівлі [133, 156, 291].  

5. Самовідтворення фінансового сектора [133].  

6. Підпорядкування реального сектора економіки фінансовому, яке 

виражається в тому, що правила поведінки встановлюються на фінансових ринках 

[18].  

7. Залучення в якості учасників фінансових ринків нефінансових 

корпорацій [42]. 

Досліджуючи ефекти фінансіалізації,  Кузьміна А.Ф. та  Розмаінський  

І.В.,  зазначають, що ключові наслідки фінансіалізації  проявляються в таких 

аспектах [121]: 

 • На сьогоднішній день реальні інвестиції витісняються через зростаюче 

значення фінансових активів. Отже, стає менше вільних грошових засобів/коштів 

для інвестицій в основний капітал (обладнання, будівлі). Компанії отримують все 

більший прибуток від фінансових активів, ніж від реальних інвестицій – це в свою 

чергу шкодить реальному сектору економіки (Orhangazi, 2008) [515]. 
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• Важливі економічні змінні, такі як процентні ставки і обмінні курси, все 

більшою мірою визначаються спекулятивної фінансовою діяльністю, яка не 

відображає «реальних умов економіки». Отже, фінансовий сектор все більше і 

більше «домінує» у реальному секторі, оскільки фінансова діяльність встановлює 

стандарти [121] (наприклад, альтернативні витрати реальних інвестицій) для 

діяльності інших секторів. 

 • У зв'язку зі зростаючою важливістю фінансових ринків, менеджери 

приймають короткостроковий горизонт фінансових ринків в якості орієнтира 

для прийняття рішень, тому що фінансові ринки цінують тільки 

короткостроковий успіх. Якщо фінансові ринки недооцінюють довгострокові 

інвестиції, менеджери також недооцінюють їх, оскільки їх діяльність оцінюється 

за показниками фінансових активів компанії, які можуть нанести шкоду 

довгостроковим перспективам компаній. 

У контексті дослідження фінансіалізації економіки України, зокрема, її 

періодизації, заслуговує на увагу ретроспективний аналіз виникнення цього 

явища проведений українськими вченими Козьменко С.М. та Корнєєвим М.В. 

[101].  Основу їх дослідження становить робота Дж. Аррігі «Довге двадцяте 

століття: гроші, влада та витоки нашого часу» [344], у якій ґрунтовно 

аналізуються стан і розвиток світової економіки впродовж декількох століть. Дж. 

Аррігі вводить поняття «системний цикл нагромадження капіталу», сутність 

якого полягає у проходженні економічного розвитку через такі етапи як: 

торговельна експансія та отримання надприбутків, відтік капіталу з торговельної 

у фінансову сферу, фінансова експансія, загострення конкурентної боротьби, 

криза. Загалом фінансова експансія розпочалася саме тоді, коли провідні суб'єкти 

(підприємства) торговельної експансії змінювали напрям своєї діяльності з 

торгівлі товарами на торгівлю грошима [101]. 

Виявлення циклічного характеру процесу фінансіалізації економіки у світі 

дало можливість Козьменко С.М. та Корнєєву М.В. здійснити періодизацію 

процесу фінансіалізації економіки України в контексті взаємодії  її фінансового і 

реального секторів. Дослідники виділили 6 етапів: 1 – зародження (1991-1994), 2 
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– становлення (1995-2000), 3 – розвиток (2000-2008), 4 – кризовий (2008-2010), 5 

– посткризовий (2010-2013), 6 – спад (2013-2014), виявивши зв'язки зі світовими 

тенденціями розвитку цих процесів [101]. 

Взаємозв’язок глобалізації,  фінансіалізації, соціалізації. Модифікація 

функцій фінансового капіталу і фінансіалізація глобальної економіки призвели до 

того, що інтереси фінансового сектора в даний час визначають економічний 

розвиток всієї економіки. Сучасні глобальні тенденції глобалізації та 

фінансіалізації активно впливають на процеси капіталізації і, зокрема, на 

функціонування й розвиток фінансового капіталу. Так, Клещева О.С. зазначає, що 

процес фінансіалізації включає трансформацію фінансового капіталу в віртуальні, 

особливо фіктивні форми в порівнянні з подібними формами фінансового 

капіталу ХХ століття. При цьому варто сказати, що існують і точки зору 

фінансистів на те, що сучасний фінансовий капітал можна назвати фіктивним 

тільки в соціокультурному аспекті, так як економічно фінансовий капітал заявив 

про себе як про механізм накопичення у реальній сфері.  

Паралельно, як у відповідь на загострення  соціальних питань, із зростанням 

розуміння  важливості соціуму, активізуються процеси соціалізації [33, 44-45], що 

тісно сьогодні переплетені із процесами фінансіалізації та капіталізації.  

На думку Клещевої О.С., фінансіалізація світової економіки тісно пов'язана 

з еволюцією фінансового капіталу під впливом трьох революцій кінця ХХ 

століття:  науково-технічної;  інформаційно-комунікаційної (різке скорочення 

трансакційних витрат);  фінансової (поява нової галузі - фінансової інженерії).  

На сучасному етапі розвитку економіки фінансовий капітал контролює не 

тільки грошовий і фінансовий потоки, а й впливає на всі види ринків (ринки 

товарів і послуг, ресурсів, високих технологій, інновацій та ін.). Зміна ролі 

фінансового капіталу в значній мірі пов'язана з трансформацією банківської 

діяльності. Сучасні банки являють собою не просто кредитні інститути, помітний 

вектор їх активності спрямований на інвестиційну діяльність. Результатом злиття 

кредитної та інвестиційної діяльності стала концентрація величезних капіталів у 

фінансовому секторі. Сьогодні ця єдність доповнилася ще третьою складовою - 
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інтелектуальним капіталом. В результаті відбулося злиття і відповідна синергія 

трьох видів капіталу: промислового, фінансового та інтелектуального [98]. 

Як зазначає Метельська В.В.,  фінансова глобалізація в даний час вступає в 

нову еру інформатизації, що виражається в посиленні процесу інтеграції ринків 

фінансових послуг та інформаційних послуг і виникнення нової форми 

фінансово-інформаційного капіталу. Спостерігається трансформація 

фінансового капіталу в фінансово-інформаційний капітал або віртуальний капітал, 

ультра-капітал. Зміна суті фінансового капіталу і перетворення його в 

інформаційно-фінансовий капітал вимагає якісно відмінну від колишньої 

інфраструктуру ринку фінансових послуг, покликану зіграти ключову роль у 

забезпеченні сталого розвитку економіки, виборі напрямку і темпів перетворень. 

Нова форма фінансового капіталу, також звана ультра-капіталом, виступає в 

якості соціального конструкту, у взаємозв'язку між торгівлею активами на 

глобалізованому цифровому ринку, корпоративною політикою і ширшим 

суспільно-політичним контекстом. Процес віртуалізації капіталу характеризується 

зростанням капіталу в світовій економіці у вигляді цифр на електронних 

рахунках, які приносять більше доходів на відміну від попередньої світової 

економіки, заснованої на виробництві товарів, робіт і послуг. Тим самим, перехід 

до епохи цифровізації здійснюється перш за все по лінії трансформації мотивів і 

можливостей потенційних учасників фінансових ринків, такі як електронна 

брокерська діяльність, електронний зв'язок і ефекти електронної інтеграції, 

необхідних для формування електронних ринків [152]. 

На думку Яковлевої Н.Г., процес фінансіалізації, тобто підпорядкування 

економіки і суспільства фінансового капіталу, останнім часом все більше зачіпає 

соціальну сферу, зокрема освіту, і ставить на порядок денний необхідність 

дослідження фінансіалізації освіти і його соціальних наслідків. Якщо на думку 

дослідниці виходити з того, що фінансіалізація освіти розвивається в тій мірі, в 

якій освітній процес (його цілі, зміст, форми, критерії прогресу) 

підпорядковується цілям функціонування фінансового капіталу, то розвиток цього 

процесу на даний момент відображає подальше посилення впливу фінансових 
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мотивів і ринків, фінансових корпорацій і установ, конкретних впливових осіб з 

фінансової сфери на освітній процес і на управління освітніми організаціями 

(зокрема , університетами). Проявами процесу фінансіалізації вищої освіти є: 

по-перше, зниження частки бюджетного фінансування і зростання ролі доходів від 

фінансово-інвестиційної діяльності університетів, по-друге, зростання ролі 

фінансових підрозділів та управлінської ланки (менеджерів) в університетах, по-

третє, трансформація університетів з інститутів, що реалізують переважно 

соціальні цілі суспільства, в різновид комерційних корпорацій, по-четверте, 

зміна змісту і структури освітнього процесу, управління та інституційних змін, 

змісту освіти (набору факультетів, спеціальностей, напрямів підготовки, 

дисциплін). Процеси фінансіалізації суспільства і освіти тісно взаємопов'язані і 

мають прямі і зворотні зв'язки. Прямий зв'язок - це підпорядкування освітнього 

процесу фінансовому капіталу через перетворення доходів від фінансової 

діяльності в основне джерело відтворення освітньої організації, що обумовлює 

домінуючу роль фінансових чинників і інститутів у формуванні соціальної 

атмосфери і ієрархії цієї організації, а також специфічної системи соціального 

управління. Внаслідок цього освітня організація змінює статус і соціальну роль, 

перетворюється в різновид комерційно-фінансової корпорації, що призводить до 

трансформації змісту і структури освітнього процесу, і в результаті - його 

підпорядкування фінансовому капіталу, відповідним чином змінюючи природу і 

функції освітнього співтовариства і соціуму в цілому. Результатом стає 

формування нового соціального типу людини, «хомо фінансус». Зворотній зв'язок 

- це коли, в свою чергу, «фінансіалізований» університет приводить фахівців, що 

відтворюють фінансіалізацію суспільства, і інтелектуальний простір, яке формує 

«фінансіалізований» спосіб життя і мислення. Основна небезпека фінансіалізації 

освіти полягає в тому, що через освіту фінансовий капітал підпорядковує собі 

виробництво і відтворення головного чинника сучасного соціально-економічного 

розвитку - креативного потенціалу людини [327]. Названі процеси, що 

характеризують фінансіалізацію освіти, не є єдиними детермінантами соціальних 

відносин в сфері освіти, не кажучи про соціальні відносини пізнього капіталізму в 
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цілому. Більш того, вони ще не стали визначальними. Процес фінансіалізації в 

сфері освіти тільки починається. У порівнянні з іншими сферами економіки він, 

на думку Яковлевої Н.Г., ще «молодий» і не встиг повністю захопити і 

підпорядкувати собі освіту, хоча й ці процеси інтенсивно прогресують. І чим 

раніше і активніше суспільство адекватно оцінить їх вплив (позитивний і 

негативний), тим менше будуть їх негативні соціальні наслідки. Загальмувати  (в 

ідеалі – зупинити) названі вище тренди може соціалізація освіти, її 

декомерціалізація і дебюрократизація [152; 327]. 

 

3.2. Капіталізація фондового ринку України 

 

Сучасні тенденції розвитку фондового ринку України. Динаміка 

розвитку фондового ринку України є відображенням як наявності позитивних 

трендів так і нагромаджених проблем у функціонуванні вітчизняного фінансового 

сектору. З прийняттям Закону України «Про цінні папери і фондову біржу» 

(пізніше поновлено Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»), 

Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» [209; 210] на 

сьогоднішній день у правовому полі зроблено багато кроків  у напряму  

формування організаційного та функціонального механізму  діяльності ринку 

цінних паперів, однак на практиці  все ще залишається  значна кількість 

проблемних питань, що  стримують його ефективне  функціонування. Упродовж 

усіх років незалежності цій складній тематиці приділяється багато уваги 

науковців і практиків. Так, на думку Коваленко  В.В. до головних чинників 

неефективного функціонування вітчизняного ринку цінних паперів слід віднести: 

відсутність чіткої, специфічної для України концепції ринку цінних паперів; 

недосконалість законодавчої бази й відсутність ефективного контролю з боку 

держави над процесами, що відбуваються на ринку цінних паперів; розтягнутість 

у часі процесів приватизації, що відбивається на повільному формуванні 

первинного ринку цінних паперів; надмірно високу прибутковість облігацій 

внутрішньої державної позики; деструктивний стан реального сектору, економіки, 
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у результаті чого практично відсутні емітенти, здатні емітувати цінні папери, які б 

викликали довіру у інвесторів [99]. 

Як результат тривалої дії негативних факторів, що стримували розвиток 

фондового ринку його розмір є досить не значним. Якщо порівняти капіталізацію 

всіх українських бірж із рівнем п’ятірки найбільших бірж у світі, то стане 

зрозумілим дуже низький рейтинг і значення  українського  фондового ринку  у 

світовому вимірі (рис.3.1). 

 
 

Рис. 3.1. Найбільші за рівнем капіталізації біржі світу  

та України станом на кінець 2019 р. 

Джерело: [408]. 

Слід відмітити, що український фондовий ринок розвивається паралельно зі 

світовими ринками цінних паперів, що підтверджує основний індикатор фондових 

ринків – індекс, який дає можливість оцінити загальну ситуацію на фондовому 

ринку (динаміка вітчизняного та світових фондових індексів фондового ринку 

наведена на рис. 3.2-3.3). 
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Рис. 3.2. Динаміка українського та світових індексів фондового ринку 

Джерело: складено за даними бірж [284].  

 

 
Рис. 3.3. Динаміка індексу ПФТС у 2000-2020 рр. 

Джерело:  складено за даними фондової біржи ПФТС [284].  
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Як і світова економіка, показники розвитку фондових ринків реагували на 

кризові негаразди. На рис.3.4 чітко видно  зниження  ринкової капіталізації  у 

періоди криз упродовж  тривалого часового проміжку 1980-2018 рр. Після 

останньої  світової кризи 2008 р., коли  рівень світової капіталізації впав до 55,9%, 

відновлення ринків тривало  декілька років і перевищивши  100% - рівень у 2017-

му (111,3% ВВП) показник відреагував на рецесію 2018-го спадом до 92,4% 

(рис.3.4). 

 

 

Рис. 3.4. Динаміка капіталізації світової економіки  

у 1980-2018 рр., % від ВВП 

Джерело: складено за даними Світового банку [570].  

На відміну від  розвинених фондових ринків, які як «ефект доміно» швидко 

реагували на зміну ситуації у 2008-му на падіння інших  ринків, в Україні реакція 

не була блискавичною, більш того, показники продовжували зростати оскільки 

національний ринок був слабо розвинений і практично не пов'язаний з іншими 

(рис.3.5). 
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Рис. 3.5. Динаміка показника ринкової капіталізації підприємств,  

що знаходяться в лістингу українських бірж у 2008-2019 рр. 

Джерело: складено за даними  звітів Національної комісії з фондового ринку та 

цінних паперів України [179].   

 

Цю гіпотезу підтверджує дослідження Ємельянової Л. О., яка провела 

кореляційний аналіз для визначення сили взаємозв’язку приростів індексів PFTS, 

S&P 500, DAX, WIG, SSEC та BET (на місячних даних з 1 січня 2006 року по 1 

березня 2020 року)  і показала, що: по-перше, сила взаємозв’язку фондових 

індексів різних країн залежить від рівня розвитку фондових ринків. Чим менш 

розвинутими є ринки, тим менше кореляція їх фондових індексів з індексами 

розвинутих ринків та загальносвітовими тенденціями. По-друге, взаємозв’язок 

динаміки вітчизняного фондового індексу з фондовими індексами країн світу є 

дуже слабким. Так, зокрема, коефіцієнт кореляції приростів індексів розвинутих 

ринків S&P 500 та DAX є порівняно досить високим, складаючи 0,587, тоді як 

кореляція WIG зі S&P 500 складає вже 0,429, кореляція BET зі S&P 500 дорівнює 
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0,356, а кореляція PFTS з S&P 500 є досить слабкою, становлячи 0,162. При цьому 

індекс Шанхайської фондової біржі SSEC дещо сильніше корелює з WIG та BET, 

ніж з S&P 500 та DAX, хоча сила кореляції завжди є досить слабкою [71]. 

Волатильність українського ринку визначали 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. 3.5). Зниження капіталізації та зменшення обсягів 

торгів  на ринку цінних паперів  у 2017-2018 рр. свідчать про декапіталізацію 

України (рис.3.6).  

 

 
 

Рис. 3.6. Динаміка обсягів торгів на ринку цінних паперів 

Джерело: складено за даними  звітів Національної комісії з фондового ринку та 

цінних паперів України  [179].   

 

Неоднозначність впливу функціонування  фондового ринку на  

формування ВВП України на проміжку 2014-2018 рр. показують модельні оцінки, 

зокрема, отримані згідно з регресійною моделлю (3.1), де приріст ринкової  
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капіталізації на 1 млн.грн. продемонстрував статистично значущий відгук  у 

зменшенні обсягу ВВП країни на 184 тис.грн. 

Спеціфікація змінних: GDP – ВВП України (млн.грн), MCT – величина ринкової 

капіталізації підприємств, що знаходяться в лістингу українських бірж (млн.грн). 

 

  LOG(GDP) = -0.184*LOG(MCT) + 8.431     (3.1) 

    (0.0399)   (0.0000) 

R2=0.801942, DW=1.694922,  Prob(F-statistic)= 0.003993. 

 

Модель оцінено та перевірено на адекватність з використанням  статистичного 

пакету Eviews 7.0. 

Роль іноземного капіталу в процесі капіталізації економіки. Фондовий 

ринок забезпечує рух капіталу шляхом обігу різноманітних видів цінних паперів 

та їх похідних. Саме через механізми фондового ринку формуються пропозиція і 

попит на інвестиційні ресурси, відбувається їх акумуляція та перерозподіл з 

метою економічного зростання. У 2018 році обсяг операцій на ринку цінних 

паперів (купівля та продаж) за участю нерезидентів становив 90,22 млрд грн 

(табл. 3.1). Обсяг таких операцій у 2018 році зріс на 62% порівняно з показником 

2017 року. 

Таблиця 3.1 

Обсяг операцій купівлі та продажу цінних паперів нерезидентами  

на ринку цінних паперів порівняно з обсягом операцій  

за участю резидентів у 2014–2018 роках, млрд грн 

 

Загальний обсяг торгів на 

ринку цінних паперів   

Обсяг операцій за 

 участю резидентів 

Обсяг операцій за 

 участю нерезидентів 

2014 2 331,94 1 987,75 344,19 

2015 2 172,67 1 827,55 345,12 

2016 2 127,55 1 714,23 413,32 

2017 468,69 413,01 55,68 

2018 590,58 500,36 90,22 

Джерело: складено за даними звітів Національної комісії з фондового ринку та 

цінних паперів України  [179].   
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Частка операцій за участю нерезидентів зросла з 11,88% у 2017 році до 

15,28% у 2018 році (табл.3.2). 

Таблиця 3.2  

Частка операцій на ринку цінних паперів за участю резидентів  

та нерезидентів у 2014–2018 роках 

 

Обсяг операцій за  участю 

резидентів 

Обсяг операцій за  участю 

нерезидентів 

2014 85,24% 14,76% 

2015 84,12% 15,88% 

2016 80,57% 19,43% 

2017 88,12% 11,88% 

2018 84,72% 15,28% 

Джерело: складено за даними звітів Національної комісії з фондового ринку та 

цінних паперів України  [179].   

 

У 2018 році спостерігався позитивний притік капіталу іноземних інвесторів 

на фондовий ринок України: позитивне сальдо торговельних операцій за участю 

нерезидентів у річному підсумку становило 28,32 млрд грн, що ненабагато менше 

2013 р. (табл. 3.3). В п’ятірці країн з позитивним сальдо за обсягом інвестицій від 

нерезидентів в економіку України через інструменти ринку капіталів уже 

тривалий час демонструють країни з офшорною юрисдикцією (табл. 3.4). 

Таблиця 3.3  

Сальдо обсягу інвестицій нерезидентів в економіку України через 

інструменти фондового ринку протягом 2009–2018 років, млрд грн. 

Рік Сальдо обсягу інвестицій нерезидентів в економіку України 

2009 -0,61 

2010 -67,02 

2011 -10,67 

2012 11,20 

2013 29,18 

2014 -4,37 

2015 -22,78 

2016 -84,88 

2017 -43,26 

2018 28,32 

Джерело: складено за даними  звітів Національної комісії з фондового ринку та 

цінних паперів України за 2014 та 2018 рр. [179].   
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Таблиця 3.4  

Топ-5 показника позитивного сальдо за обсягом інвестицій від нерезидентів  

в економіку України через інструменти ринку капіталів протягом  

2013 та 2018 років у розрізі країн світу,  млрд грн. 

2013 2018 

Країна Сальдо Країна Сальдо  

Панама 5,85 Нідерланди 12,76 

Італія 1,65 
Віргінські острови 

(Британські) 4,41 

Беліз 1,41 Кіпр 4,05 

Нідерланди 0,75 Велика Британія 0,09 

Багамські острови 0,66 Кайманови острови 0,03 

Джерело: складено за даними звітів Національної комісії з фондового ринку та 

цінних паперів України за 2013 та 2018 рр. [179].   

 

Протягом останніх років простежується тенденція щодо збільшення 

загальної номінальної вартості цінних паперів, які належать власникам-

нерезидентам. За даними депозитарних установ, станом на 31.12.2018 сумарний 

обсяг номінальної вартості цінних паперів, що належать власникам пакетів 

голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, становить  

1 956,68 млрд грн, зокрема номінальна вартість цінних паперів, які належать 

власникам-нерезидентам, становила 385,86 млрд грн . 

Найбільший обсяг номінальної вартості цінних паперів власників-

нерезидентів пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних 

товариств, станом на 31.12.2018, зафіксовано серед представників таких країн, як 

Росія (30,11 %), Кіпр (17,34%) та Люксембург (4,3%). Слід зазначити, що 

зростання обсягу номінальної вартості значних пакетів акцій, які належать 

власникам-нерезидентам із Росії, зумовлено докапіталізацією банківського 

сектору (Сбербанк, банк «ВТБ» тощо). 
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3.3. Капіталізація та стійкість банківської системи України  

 

Під час розробки Комплексної програми розвитку фінансового сектору 

України до 2020 року, практики і експерти Національного банку України 

відзначали, що вітчизняний фінансовий сектор має велику кількість 

накопичених проблем, які для його ефективного розвитку мають бути усунені. 

Серед найбільш гострих, що підкреслюють необхідність проведення 

кардинальних реформ у банківському секторі, фахівцями були виділені: 

недостатній рівень капіталізації, значна кількість неефективних установ, 

низький рівень кредитування економіки, високий рівень неякісних активів, 

низький рівень нагляду, високий рівень доларизації, низький рівень довіри до 

фінансового сектору [165-167, 178, 219-220].  

Відображенням накопичених проблем розвитку БС упродовж  2000–2020 

рр. та результатів перших кроків НБУ у процесі боротьби за їх вирішення, 

стало формування трендів (табл.3.5), які мають, на думку різних експертів, 

суперечливі ефекти впливу на економіку: 

- скорочення кількості банків (із 184 на початку 2009 р. до 73 з 

врахуванням неплатоспроможних  на кінець 2020 р.); 

- зниження активності й присутності банків з іноземним капіталом 

(зменшення частки іноземного капіталу у статутному капіталі БС з 48,7%  

(2016 р.) до 30% (2020 р.); 

- зменшення капіталу БС  під час кризи 2014–2015 рр. майже на  

90 млрд.грн; 

- відтік з банків строкових коштів суб'єктів господарювання та 

фізичних осіб у 2009 р. та  2014-2015 рр.; 

- негативні фінансові результати діяльності під час криз 2009–2011 

рр. та 2014–2017 рр.  
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Таблиця 3.5 

Oсновнi показники діяльності банків України 

 
Назва показника 2000 2005 2009 2014 2016 * 2020 * 

Кількість діючих 

банків 
153 165 182 163 96 73 

з них: з іноземним 

капіталом 
22 23 51 51 38 33 

у т.ч. зі 100% 

іноземним капіталом 
7 9 18 19 17 23 

Частка іноземного 

капіталу у статутн. 

капіталі банків, % 

13,3 19,5 35,8 32,5 48,7 30,0 

Активи банків 37 129 213 878 880 302 1 316 852 1 256 299 1 822 814 

Кредити надані 23 637 156 385 747 348 1 006 358 1 005 923 963 664 

Пасиви, усього 37 129 213 878 880 302 1 316 852 1 256 299 1 822 814 

Капітал 6 507 25 451 115 175 148 023 123 784 210 640 

з нього: статутний 

капітал 
3 665 16 144 119 189 180 150 414 668 479 932 

Зобов'язання 

банків 
30 622 188 427 765 127 1 168 829 1 132 515 1 612 174 

з них: 

 кошти суб'єктів 

господарювання 
13 071 61 214 115 204 261 372 369 913 646 491 

з них: строкові 

кошти суб'єктів 

господарювання 

2 867 26 807 50 511 102 527 102 469 147 871 

кошти фізичних осіб 6 649 72 542 210 006 416 371 437 152 682 029 

з них: строкові 

кошти фізичних осіб 
4 569 55 257 155 201 319 121 319 551 344 353 

Довідково: 

      Регулятивний 

капітал 
5 148,0 26 373,4 135 802,1 188 948,9 109 653,6 182 283,6 

Достатність 

(адекватність) 

регулятивного 

капіталу (Н2), % 

15,53 14,95 18,08 15,60 12,69 21,98 

Результат 

діяльності 
-30 2 170 -38 450 -52 966 -159 388 41 296 

Рентабельність 

активів, % 
-0,09 1,31 -4,38 -4,07 -12,60 2,54 

Рентабельність 

капіталу, % 
-0,45 10,39 -32,52 -30,46 -116,74 19,97 

* без неплатоспроможних банків 

Джерело: складено за даними НБУ [173]. 
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Погіршення результатів діяльності банківських установ під час кризових 

періодів, спричинених  як зовнішніми так і внутрішніми факторами, свідчить про 

зростання ризиків для стабільного розвитку банківського сектору, який  замість 

забезпечення фінансовими ресурсами вітчизняної економіки, такими необхідними 

для активізації економічної динаміки, сам ставав більш вразливим, демонструючи 

зниження стійкості. У світовій практиці для оперативного аналізу проблем та 

аргументованого застосування необхідних заходів направлених на забезпечення 

стабільності фінансового сектора та окремих його сегментів активно 

використовуються індикатори фінансової стійкості (ІФС). Запропоновані 

Міжнародним валютним фондом Financial Soundness Indicators (FSIs)  є важливим 

інструментарієм діагностики ризиків та основою вироблення заходів 

попередження їхніх наслідків. Наведена у табл. 3.6 динаміка основних ІФС 

відображає періодичне зниження фінансової стійкості банківської системи 

України. Особливе занепокоєння у фахівців викликала висока динаміка 

співвідношень недіючих кредитів до капіталу та валових кредитів, що є одним із 

найбільш уживаних показників стійкості при міжкраїнових порівняннях розвитку 

та конкурентоспроможності фінансових систем. 

Таблиця 3.6 

Динаміка основних ІФС депозитних корпорацій 

 

Код Індикатори 2005 2010 2015 2019 2020 

І1 

Cпіввідношення регулятивного 

капіталу до зважених за 

ризиком активів  

14,95 20,83 12,31 19,66 21,98 

І2 

Cпіввідношення регулятивного 

капіталу 1 рівня до зважених за 

ризиком активів 

11,54 15,11 8,3 13,5 15,67 

I3 

Cпіввідношення недіючих 

кредитів без урахування 

резервів до капіталу 

325,99 29,17 129,02 25,28 21,91 

І4 

Cпіввідношення недіючих 

кредитів до сукупних валових 

кредитів 

57,99 15,27 28,03 48,36 41,00 

І8 
Cпіввідношення процентної 

маржі до валового доходу 
48,36 65,98 39,00 47,39 45,00 

І9 
Cпіввідношення непроцентних 

витрат до валового доходу 
65,99 61,89 54,40 55,58 60,79 
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Закінчення таблиці 3.6 

Код Індикатори 2005 2010 2015 2019 2020 

І10 
Cпіввідношення ліквідних 

активів до cукупних активів  18,03 18,84 33,00 72,28 69,10 

І11 

Cпіввідношення ліквідних 

активів до короткострокових 

зобов’язань 

40,17 91,19 92,87 94,35 86,82 

І12 

Cпіввідношення чистої 

відкритої позиції в іноземній 

валюті до капіталу  

1,41 39,78 36,15 47,44 32,85 

І13 
Cпіввідношення капіталу до 

активів 
11,90 14,63 8,02 13,51 11,66 

Джерело: складено за даними НБУ [254]. 

У світовій практиці для оцінки вразливості як окремого банку так і 

системи у цілому більш широко використовується показник Bank Z-Score, який 

розраховується за методологією А.Роя. [529]. Серед переваг його використання – 

можливість проведення міжкраїнових зіставлень, що є дуже важливим аспектом 

під час оцінювання конкурентоспроможності  банківських секторів окремих країн 

світу. В табл.3.7 наведено середні (за 3 роки) значення показника Bank Z-Score 

упродовж  2009-2017 рр., які свідчать, що кризові явища відображались на 

стабільності банківських установ країн з різним рівнем розвитку.  

Таблиця 3.7 

Середні значення показника Bank Z-Score для окремих країн світу  

упродовж 2009–2017 рр. 

Bank 

Z-score 
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2009‒2011 12,9 14,2 9,6 4,1 4,2 26,1 19,4 41,3 7,0 2,6 

2011‒2013 33,5 9,3 14,0 5,7 2,3 28,9 21,2 23,3 3,1 12,0 

2013‒2015 22,6 19,7 8,0 4,3 5,6 27,9 22,7 5,6 5,2 5,2 

2015‒2017 24,8 22,5 8,8 7,3 7,0 29,8 22,4 43,8 6,2 4,0 

Джерело: складено за даними Світового банку «Global Financial Development 

Report» за відповідні роки [431]. 
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Bank Z-Score (або індекс Z-статистики) є композитним показником,  який 

відображає вплив трьох факторів, що традиційно асоціюються з великим 

ризиком: по-перше, зниження прибутковості активів (наприклад, внаслідок 

зниження частки на ринку); по-друге - високу волатильність прибутковості 

активів (унаслідок низької диверсифікованості банківської діяльності та ін.); по-

третє - велику частку фінансового важеля (позикових коштів), зокрема, через 

низький рівень капіталізації активів [141].  

Розуміння банківським менеджментом, що достатня капіталізація  

банківської установи є необхідною умовою забезпечення її стійкості та 

конкурентоспроможності  дало свої позитивні результати і українські банки 

виконують  вимоги щодо економічних нормативів (у табл.3.8 наведено дані  на 

кінець року), збільшують капітал.  

Таблиця 3.8 

Значення економічних нормативів по системі банків України 

 у 2016–2020 рр. 

№ 

з/п 
Норматив 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Н1 
Регулятивний капітал 

(млн грн) 
109 653,6 115 817,6 126 116,7 150 313,8 182 283,6 

2 Н2 

Норматив достатності 

(адекватності) 

регулятивного 

капіталу  

(не менше 10 %) 

12,69 16,10 16,18 19,66 21,98 

3 Н3 

Норматив достатності 

основного капіталу 

(не менше 7%) 

… … … 13,50 15,67 

4 Н4 

Норматив миттєвої 

ліквідності  

(не менше 20 %)* 

60,79 55,55 68,66 …  …  

5 Н5 

Норматив поточної 

ліквідності (не менше 

40 %)* 

102,14 108,08 99,12 …  …  

4 Н6 

Норматив 

короткострокової 

ліквідності  

(не менше 60 %) 

92,09 98,37 93,52 94,35 86,82 
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Закінчення таблиці 3.8 

№ 

з/п 
Норматив 2016 2017 2018 2019 2020 

5 Н7 

Норматив 

максимального 

розміру кредитного 

ризику на одного 

контрагента  

(не більше 25 %) 

21,48 20,29 19,83 17,61 19,14 

6 Н8 

Норматив великих 

кредитних ризиків  

(не більше 8-кратного 

розміру регулятивного 

капіталу) 

308,27 208,31 176,23 105,00 87,39 

7 Н9 

Норматив 

максимального розміру 

кредитного ризику за 

операціями з 

пов’язаними з банком 

особами  

(не більше 25 %) 

36,72 17,89 10,41 7,02 4,10 

8 Н11 

Норматив 

інвестування в цінні 

папери окремо за 

кожною установою 

 (не більше 15 %) 

0,001 0,0001 0,0009 0,0002 0,0002 

9 Н12 

Норматив загальної 

суми інвестування 

 (не більше 60 %) 

0,60 0,22 0,15 0,13 0,10 

*Відповідно до змін до Інструкції про порядок регулювання  діяльності банків в Україні, 

затверджених постановою Правління Національного банку України від 01.08.2019 № 102, 

починаючи з 02.09.2019 економічні нормативи Н4 та Н5 не розраховуються. 

Джерело: складено за даними НБУ [173]. 

Як показують результати звітів НБУ про фінансову стабільність: зусилля 

НБУ з «розчищення» банківського сектору, впровадження міжнародно визнаних 

вимог до капіталу та ліквідності, регулярне стрес-тестування, ризикоорієнтований 

наглядовий підхід та спонукання банків до формування запасу міцності у 

сприятливі часи сформували ситуацію при якій достатність капіталу істотно 

перевищує мінімальний рівень [79]. Разом з тим, для кращої оцінки впливу 

ймовірних кризових явищ, НБУ провів експрес-стрес-тестування банків, де було 

оцінено вплив на капітал 26 банків (які мають 91% активів сектору) 

макроекономічного сценарію, що був гіршим за поточну ситуацію. Було 
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встановлено, що «криза може призвести до порушення нормативів достатності 

основного чи регулятивного капіталу дев’яти банків – це 30% активів сектору, з 

них 25% – два державних банки. У двох фінустанов капітал може стати від’ємним 

(це установи, які демонстрували негативні результати стрес-тестування і в 

минулому, проте не вжили достатніх заходів для вирішення накопичених 

проблем). Такі банки повинні реструктуризувати баланси та змінити бізнес-моделі 

якомога швидше. Окремі з них потребуватимуть докапіталізації від акціонерів» 

[79]. 

 

3.4. Глобальні та національні тенденції розвитку кредитних відносин 

 

3.4.1. Світові тенденції  розвитку кредитування 

 

Кредитна система є однією з найважливіших складових частин ринку 

позикових капіталів. У ній фокусуються проблеми національних та світової 

економіки, розвиток яких йде паралельно і тісно переплітається. В останні роки в 

кредитних системах країн, що розвиваються  відбуваються глибокі зміни, 

зумовлені сформованими глобальними тенденціями, зростаючою 

інтернаціоналізацією світової економіки і міжнародних валютно-фінансових 

відносин, створенням регіональних об'єднаних фінансових ринків. 

   Серед ряду закономірностей, що є важливими  у контексті стійкого 

економічного розвитку різних за розвитком країн, варто  відмітити основну – при 

загальному поступальному розвитку кредиту зберігається нерівномірність його 

руху, розвиток кредиту є циклічним. Аналіз динаміки глобальних показників 

наданого кредиту установами фінансового сектору та банківськими установами 

свідчить про їх зростання упродовж тривалого періоду часу 1960-2018 рр. 

(рис.3.7). Довгий час лінії динаміки показників йшли  майже паралельно, однак за 

остані 20 років чітко видно збільшення різниці між ними удвічі (у 1960 р. вона 

становила 42%, у 2018 р. – 85,3%), що означає появу нової глобальної 
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закономірності – збільшення у процесі кредитування світової економіки ролі 

інших установ фінансового сектору відносно  установ банківського сектору. 

 

 
 

Рис. 3.7. Динаміка обсягів наданого кредиту банками та фінансовими 

установами у світовій економіці, % ВВП 

Джерело: складено за даними Світового банку [570, 571].  

 

Разом з тим, аналіз динаміки обсягів наданого кредиту банками у економіку 

груп країн за рівнем доходу (рис.3.7) свідчить, що головною формою кредиту для 

національних економік як і раніше є банківський кредит. Виділені світові 

тенденції від ображають нову якість процесу кредитування. Вартими уваги, на 

думку Міловської Л.В., є  наступні світові тенденції розвитку кредитних 

відносин: 

• Суб'єкти кредитного ринку все частіше вважають за краще свої 

заощадження переводити в форму різних фінансових інструментів, тобто в акції, 

облігації, векселі, валютні операції, інвестування в проекти. Це призводить до 

скорочення частки депозитів в комерційних банках. Потенційні позичальники все 
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більше віддають перевагу альтернативним кредиту шляхам вирішення фінансових 

проблем і для цього потенційні позичальники використовують альтернативні 

інструменти фінансового ринку. 

• Спостерігається збільшення заощаджень, які інвестуються у фінансові 

продукти: банківськими установами пропонуються «кредитні портфелі», «валютні 

портфелі», «акції портфелі», які дозволяють зберегти і збільшити доходи 

власників і знижують потреби в кредитах. 

• Відбувається все більше угод із злиття банківських установ, оскільки 

найбільш стійкими до сучасних умов стають найбільші банки з високими 

активами. 

• Зростає  конкуренція серед банків Європейських країн і банків Америки та 

Канади і це призводить до  утворення офшорних центрів, що дозволяють 

концентрувати капітальні кошти, які не обкладаються податками. У зв'язку з цим 

зменшується потенційна кількість позичальників кредитних засобів серед 

юридичних осіб. 

• Зростає якість послуг і рівень розвитку інформатизації кредитних послуг 

(розвиток мережі Інтернет впливає на документообіг операцій по кредитним 

відносинам, що став електронним). 

• Формуються електронні мережі, здатні надавати підтримку позичальникам 

в будь-який час і в будь-якій країні (особливо дана система отримує розвиток в 

транснаціональних банках). 

• Роль Міжнародного Валютного Фонду на кредитному світовому ринку 

змінюється: посилюються контролюючі функції і регулювання діяльності 

учасників міжнародних кредитних відносин [155]. 

Національні тенденції є більш спеціалізованими і залежать від ситуації на 

кредитному ринку всередині держави, а також від її місця в міжнародному поділі 

праці, тому й динаміка  банківського кредиту для різних груп країн за рівнем 

доходу відрізняється темпами і волатильністю (рис.3.8). 
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Рис. 3.8. Динаміка обсягів наданого кредиту банками у економіку груп країн 

за рівнем доходу, % ВВП 

Джерело: складено за даними Світового банку [570, 571].  

 

Якщо розглядати глобальні тенденції як вже сформовані шляхи розвитку 

кредитних відносин на міжнародному фінансовому ринку, то для національного 

кредитного ринку країн, що розвиваються це будуть основні перспективні 

напрямки, загрози і проблеми, що сьогодні виникають у вигляді тренду і тільки у 

тривалому періоді проявляться як тенденції у сфері кредитування. Для України, 

що орієнтована на європейський досвід, заслуговують на увагу виділені 

експертами тенденції розвитку кредитної системи розвинутих країн Європи, серед 

яких: концентрація банківського капіталу, посилення конкуренції між різними 

видами кредитно-фінансових інститутів, універсалізація їх діяльності, інтеграція 

банківської та страхової діяльності, інтернаціоналізація в кредитно-банківській 

сфері. Ці тенденції дають можливість показати фінансово-економічні наслідки від 
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створення єдиного фінансового ринку і впливу введення єдиної валюти в 

Європейському Союзі на кредитну систему  окремих країн, а саме: позитивні 

результати - можливість вільного надання банківських та фінансових послуг в 

країнах ЄС, скорочення витрат на розрахункове обслуговування операцій, появу 

нових фінансових продуктів і послуг, розширення міжнародної діяльності 

європейськими кредитно-фінансовими інститутами, а також і негативні - 

посилення конкуренції, втрату деяких видів доходів кредитно-фінансових 

інститутів та ін. [155] . 

Узагальнення експертного бачення щодо сучасних світових і регіональних 

тенденцій в розвитку кредитних відносин дає змогу виділити важливі у контексті 

розбудови українського ринку, серед них: 

1. Укрупнення кредиту.  

В межах однієї країни, тобто усередині національних кордонів, укрупнення 

кредиту відбувається через розвиток його синдикованої форми, коли кілька банків 

об'єднуються для кредитування особливо великих об'єктів, або шляхом злиття 

банків. Поява на грошовому ринку транснаціональних банків дає можливість 

розширити національні кордони, що збільшує масштаби і географію руху 

позичкових капіталів.  

2. Зміни в характері позичальника. 

У сучасній практиці активно йде кредитування не тільки бізнесу, великих та 

малих підприємств, а й населення; кредити надаються як молодим громадянам 

(включаючи студентів), так і літнім людям, відповідно, й види кредитів стають 

більш різноманітними: великі кредити і міні-кредити. 

3. Зростає кількість об'єктів кредитування.  

Кредитуються не лише матеріальні цінності та витрати, а й інтелектуальна 

власність (під забезпечення приймається ціна патентів, винаходів); відбувається 

також і «екологізація» кредиту - розширення кредитування заходів з охорони 

навколишнього середовища, запобігання забрудненню місцевості (води, повітря, 

простору). 
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4. Збільшення ризиків.  

Тісний зв'язок з фінансовим ринком, розширення обсягів кредиту змушує 

банки особливо ретельно ставитись до оцінки як об'єктів, так і суб'єктів 

кредитування, в результаті у них розширюються аналітичні функції і посилюється 

взаємодія із страховим ринком. 

5. Інтернаціоналізація кредиту.  

Національні вимоги до системи кредитування все частіше звіряються з 

міжнародними нормами і це відображається у розширенні заходів щодо переходу 

національних банків на міжнародні стандарти фінансової звітності, підвищується 

відповідальність банків (кредиторів) за чистоту діяльності позичальників; 

посилюється боротьба з відмиванням грошей, що стало міжнародною проблемою. 

6. Інформатизація й удосконалення  якості кредитних послуг, що 

надаються. 

Разом з тим, упродовж тривалого періоду розвитку  світової кредитної 

системи проявились і негативні  тенденції: борговий хаос, неплатежі, кризи [205].   

На сучасному етапі  розвитку кредитного ринку України дуже важливо щоб 

проявились та посилились такі тенденції як: реформування та модернізація 

банківського сектора; збереження довіри до кредитних установ; зниження ризиків 

як для кредиторів, так і для позичальників. 

 

3.4.2. Моделі оцінки впливу динаміки банківського кредиту на темпи 

економічного зростання 

Моделі панельних даних оцінки впливу динаміки внутрішнього 

банківського кредиту на темпи економічного зростання для різних за рівнем 

доходів груп країн. 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). 
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Специфікація змінних: Y (GDP growth, annual %) – зміна реального ВВП  

(% річних), DC_BS (Domestic credit to private sector by banks, % of GDP) – 

внутрішній кредит приватному сектору наданий банками (% ВВП) 

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 оцінки на часовому проміжку 1961-2018 рр. за допомогою пакету 

EViews 9.0. отримано моделі (3.2)-(3.3), параметри яких оцінено, відповідно, 

різними методами (Panel Least Squer та Panel EGLS): 

 

Y = -0.0160056084197*DC_BS + 4.70330370326 + [CX=F]            (3.2) 

Prob(F-statistic)= 0.000096 

 

Y = -0.0204952536723*DC_BS + 4.90090200953 + [CX=F]           (3.3) 

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.3.9 представлено значення фіксованих ефектів, розрахованих для 

моделелей (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 (див. рис.3.7); 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. 
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Рис. 3.9. Значення фіксованих ефектів для змінної У для груп країн  

з різним рівнем доходів за моделями панельних даних (3.2)-(3.3) на проміжку 

1961–2018 рр. 

Джерело: розрахунки автора з використанням статистичного пакету EViews 9.0. 

 

Переоцінка моделі (3.3) окремо на двох часових проміжках 1961–1990 та 

1991–2018 демонструє зміну знака коефіцієнти при змінній DC_BS  із від’ємного 

на додатний та знаків фіксованих ефектів (табл.3.9). 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. 
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Таблиця 3.9 

 Статистичні характеристики  оцінки моделі панельних даних (3.3) на 

різних часових проміжках 

 1961-1990 1991-2018 

Method: Panel EGLS (Cross-section weights) 

Cross-sections included 4 4 

Total panel (unbalanced) observations  87 115 

Coefficient -0.054960 0.028342 

Prob.(t-Statistic) 0.0042 0.0987 

Const 6.166680 2.358195 

Prob.(t-Statistic) 0.0000 0.0078 

R-squared 0.727969 0.537158 

Prob.(F-statistic) 0.000000 0.000000 

 Effect 

High income  1.159832 -2.675348 

Upper middle income  0.243425  0.150766 

Lower middle income -1.025891  1.517039 

Low income -5.051929  1.043527 

Джерело: розрахунки автора з використанням статистичного пакету EViews 9.0. 

 

Модельна оцінка ролі внутрішнього кредиту для економічного 

розвитку України. Тенденції на кредитному ринку формуються на двох рівнях: 

рівень національний (окрема держава) та рівень світової економіки. Світові 

тенденції є узагальненими і формують загальний вектор розвитку кредитних 

відносин, обов’язково впливаючи на національні кредитні ринки. Національні 

тенденції є більш спеціалізованими і залежать від ситуації на кредитному ринку 

всередині держави, а також від місця країни в міжнародному поділі праці. Однак 

не всі тенденції які сформувались в країнах з розвиненою системою кредитних 

відносин реально проявляться в найближчому періоді в країнах зі слабо 

розвиненою системою кредитного ринку. Такі тенденції швидше за все будуть 

спочатку лише для них бажаним вектором розвитку, а швидкість та перспективи 

появи світової тенденції на національному кредитному ринку залежатиме від 

рівня розвитку фінансової сфери та темпів економічної динаміки в країні. 

На відміну від країн, що розвиваються, де кредит є драйвером 

економічного зростання, (та навіть порівняно з групою найменш розвинутих країн 

у яких кредитна підтримка  відіграє переважно позитивну роль з активізації 
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економічної динаміки), в Україні після кризи 2008-2009 рр. цей показник 

демонструє спадний тренд (рис.3.10). За даними Світового банку банківський 

кредит приватному сектору як % від ВВП (Domestic credit to private sector by 

banks, % of GDP) у 2019 р. становив: для світової економіки – 90,5%; по групі 

країн з високим доходом – 81,7%; по групі країн з вищими за середні доходи – 

121,02%; по групі країн з нижчим за середній дохід – 44,4%; в Україні – 22,83% 

[571]. 

 

 

Рис. 3.10. Динаміка показника внутрішнього кредиту для України, найменш 

розвинутих країн, світової економіки у 1960–2019 рр. (% від ВВП) 

Джерело: складено за даними Світового Банку [570, 571].  

 

Варто відмітити, що серед причин відносно низької реакції на кредит 

реальної економіки є процентна політика, оскільки високі відсоткові ставки за 

кредитами були стримуючим фактором. Серед факторів, що стримують кредитну 

активність банків і, відповідно, зменшують вплив кредиту на активізацію 
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економічної динаміки – низька платоспроможність позичальників, яка формує 

ризики для кредитної діяльності БС. 

Ризики банківського кредитування у контексті пошуку сигналів 

нестабільності та кризи. Безумовно, кредитування ризикованих компаній може 

бути повністю раціональним та прибутковим, але разом з тим воно може 

супроводжуватись проблемами якщо відображає недостатню оцінку позичальника 

або прийняття надмірного ризику. Збільшення кредитування відносно менш 

кредитоспроможних компаній привносить додаткову краплю ризику – понад тієї 

небезпеки з якою пов’язано взагалі швидке зростання кредиту. 

Експерти МВФ обробили дані за 25 років по нефінансовим компаніям у 55 

країнах з ринком, що формується і в країнах з розвинутою економікою. Вони 

прийшли до висновку, що в періоди швидкого розширення кредиту компанії у 

яких борг збільшується швидше, стають більш ризиковими порівняно з фірмами, 

де борг росте самими повільними темпами. Таке збільшення ризикованості 

розподілу кредиту, в свою чергу, вказує на більшу ймовірність жорсткого 

економічного спаду чи банківської кризи в наступні 3 роки. 

В доповіді МВФ з питань фінансової стабільності зроблено чіткий висновок 

для директивних органів та органів регулювання: з точки зору визначення 

сигналів кризи велике значення має як динаміка загального обсягу кредиту так і 

ризикованість розподілу кредиту. За періодом швидкого зростання (якщо більша 

частина кредиту приходиться на більш ризиковані компанії) скоріш за все 

наступає сильне економічне падіння, а тому директивним органам слід приділяти 

увагу обом показникам і приймати необхідні заходи коли з’являються тривожні 

сигнали. 

Інший, не менш важливий ризик, що сигналізує про кризовий стан в 

банківській сфері – значний обсяг непрацюючих кредитів. Серед негативних 

факторів, що тривалий час стримували кредитування інновацій та загалом 

кредитну активність банків в Україні – значний «навіс» непрацюючих кредитів. 

На кінець 2017 р. за даними Світового Банку в Україні був один із найвищих 
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показників частки поганих кредитів у загальному обсязі наданих кредитів (Bank 

nonperforming loans to total gross loans, NPL).  

За даними НБУ на 01.08.2020 р. частка непрацюючих кредитів становила 

48,1% кредитного портфеля платоспроможних банків; з них у розрізі груп банків 

показник NPL складав: банки з державною часткою – 47,2%; банки з приватним 

капіталом – 18,7%; банки іноземних банківських груп (без банків РФ) – 16,3%; 

банки під контролем РФ – 89,3%; Приватбанк – 79,6%. Як свідчать результати 

аналізу фахівців НБУ у звіті про фінансову стабільність: зовнішні шоки, війна, 

втрата територій та ринків збуту вплинули негативно на якість боргу, але 

визначальними в перетворенні кредитів у непрацюючі стали саме внутрішні 

проблеми банківської системи – низькі кредитні стандарти, нехтування лімітами 

концентрації боргів, кредитування пов’язаних осіб та високий обсяг валютного 

кредитування стали основою масових дефолтів корпорацій за боргами перед 

українськими банками [78]. Активна робота НБУ з контролю по формуванню 

банками резервів під NPL, моніторинг розрахунків кредитного ризику боржників і 

щорічне стрес-тестування найбільших позичальників банків формує перспективи 

вирішення проблеми значного обсягу непрацюючих кредитів, що послаблює 

ризик фінансової нестабільності і настання банківської кризи. 

Серед ризиків які Україна ще не відчула в повній мірі, але які викликають 

тривогу у фахівців країн, де активно розвиваються (FinTech) фінтех технології - 

це ризики, що повязані із швидким поширенням нетрадиційних каналів 

кредитування. Конкуренція між традиційним банківським кредитуванням та 

альтернативним, електронним способом отримання кредиту, основні бізнес-

процеси якого автоматизовані й реалізовані через Інтернет та мобільні пристрої, 

збільшує для банків стратегічні, операційні ризики, ризики футсорсинга, кібер-

ризики, комплаєнс-ризики. Проникаючи на кредитний ринок великі цифрові 

компанії (BigTech), окрім значних переваг по прискоренню, більш ефективному 

здійненню операцій, привносять ризики пов’язані із порушенням 

конфіденційності, захисту даних, можуть сприяти фінансуванню тероризму, 

відмиванню грошей. В результаті розвитку фінтех з’являється велика кількість 
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бізнес-моделей, що створює проблеми як для учасників ринку так і для 

наглядових та регулюючих органів, орієнтованих на забезпечення стабільності і 

безпеки мереж, знаходження балансу між збереженням фінансової стабільності й 

захистом споживачів. 

 

3.4.3. Тенденції, вектор розвитку та перспективи кредитної підтримки 

інновацій в Україні 

 

Статистичний аналіз ролі кредиту у фінансуванні інноваційної 

діяльності. Конкурентний та стійкий розвиток національної економіки в умовах 

глобалізації неможливий без опори на активізацію інноваційних процесів. 

Успішне вирішення завдання модернізації української економіки на базі якісного 

інноваційного зростання можливе на основі системного підходу, що враховує 

передові світові тенденції. Важлива роль в цьому підході належить фінансовій 

підтримці та стимулюванні інноваційних процесів, формуванні у ринкових 

суб’єктів мотивації до активної інноваційної діяльності. 

Аналіз динаміки показників, що характеризують інноваційну діяльність в 

промисловості України (табл. 3.10) свідчать про невеликі її масштаби та 

відсутність стійких тенденцій до збільшення, що могло б забезпечити 

прискорення темпів економічного зростання економіки. Динаміка показника 

витрат на інновації у номінальному виразі у цілому по економіці також є дуже 

нестабільною, відносний же показник у % від ВВП дуже відстає від світових 

тенденцій та трендів країн орієнтованих на прискорення, що підтверджує 

відсутність в Україні фінансової стратегії підтримки інвестиційно-інноваційної 

моделі розвитку. 

Аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності в Україні свідчить про 

стабільно низький рівень частки кредиту у загальному обсягу фінансування. Як 

показує динаміка показників представлених у табл.3.11, підприємства 

здійснювали інновації переважно за рахунок власних коштів, а внесок кредиту 

коливався від 7,8 до 0,8% у продовж 2010-2015 років. Хоча ще відсутні остаточні 
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повні офіційні дані Держстату щодо джерел фінансування інноваційної діяльності 

за рахунок кредиту у 2019 р., однак зважаючи на частку інших джерел у структурі 

можна зробити висновок, що частка кредиту зменшилась порівняно із 2010 роком. 

Таблиця 3.10 

Динаміка показників інноваційного розвитку в Україні* 

 

 

Витрати на 

інновації, всього по 

економіці 

Інновації в промисловості 

млн. грн % ВВП 

Частка кількості 

інноваційно 

активних 

підприємств у 

загальній 

кількості 

промислових 

підприємств,  

% 

Частка кількості 

підприємств, що 

впроваджували 

інновації (продукцію 

та/або технологічні 

процеси), в загальній 

кількості 

промислових 

підприємств, 

% 

Частка обсягу 

реалізованої 

інноваційної 

продукції 

(товарів, послуг) у 

загальному обсязі 

реалізованої 

продукції 

(товарів, послуг) 

промислових 

підприємств,  

% 

2000 1 760,1 1,00 18,0 14,8 9,4 

2009 7 949,9 0,84 12,8 10,7 4,8 

2014 7 695,9 0,48 16,1 12,1 2,5 

2015 13 813,7 0,69 17,3 15,2 1,4 

2016 23 229,5 0,97 18,9 16,6 - 

2017 9 117,5 0,31 16,2 14,3 0,7 

2018 12 180,1 0,34 16,4 15,6 0,8 

2019 14 220,9 0,36 15,8 13,8 1,3 

*Дані за 2014-2019 роки наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 

Луганській областях. 

Джерело: складено за даними Держстату [80]. 
 

Разом з тим, слід зазначити, що у 2015-2017 рр. роль кредиту у фінансуванні 

інноваційної діяльності промислових підприємств зростала, відповідно, за три 

роки частка збільшилась від 0,82 до 2,69 і до 6,52%. Більш детальний аналіз 

фінансових рішень щодо інновацій промислових підприємств різних видів 

економічної діяльності (ВЕД) продемонстрував дуже різнорідну і нестабільну 

картину, адже не всі галузі використовують кредит.  
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Таблиця 3.11  

Загальний обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових 

підприємств за джерелами 

 

Період 

Усього, млн.грн 

2010 2015 2017 2018 2019 

8 045,5 13 813,7 9 117,5 12 180,1 14 220,9 

У тому числі за рахунок: у відсотках до загального обсягу 

власних коштів 59,3 97,2 84,5 88,2 87,7 

державного бюджету 1,1 0,4 2,5 5,2 3,9 

місцевих бюджетів 0,1 0,3 1 0,1 н.д. 

інвесторів-резидентів 0,4 0,5 3 0,9 н.д. 

інвесторів-нерезидентів 30 0,4 1,2 0,9 0,3 

кредитів 7,8 0,8 6,5 3,9 н.д. 

інших джерел 1,3 0,4 1,3 5,7 8,1 

Джерело: розраховано за даними Держстату [177].  
 

 

Серед чинників, що визначають обсяги кредитування підприємств різних 

ВЕД важливим є співвідношення рентабельності підприємств із ставками за 

кредитами та депозитами у банківській системі. Рисунок 3.11, де представлені 

динаміка процентних ставок за новими депозитами та кредитами нефінансовим 

корпораціям (середньозважена у річному вимірі, %) та рівень рентабельності 

операційної діяльності підприємств (%), дають дуже загальну, але просту 

відповідь на питання, чому українські підприємства мало використовують кредит 

для фінансування інновацій та інвестиційної діяльності у цілому: високі 

процентні ставки при низькій рентабельності є обмежуючим фактором 

кредитування. 
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Рис. 3.11. Динаміка процентних ставок за новими депозитами  

та кредитами нефінансовим корпораціям та рівень рентабельності 

операційної діяльності підприємств, % 

Джерело: складено за даними Держстату та НБУ. 

Для аналізу на галузевому та мікрорівні всі підприємства можна розділити 

на 3 групи. Перша – це підприємства у яких рентабельність нижче за ставку за 

депозитами, а отже їм вигідніше залишити гроші в банку, ніж інвестувати у 

власне виробництво. Друга група – це підприємства з рентабельністю більшою за 

депозитну ставку, але меншою, ніж ставка за кредитами. Ці підприємства можуть 

залучати зовнішні інвестиції або вкладати свої кошти, але їм не вигідно брати 

кредит в банку. Третя група – це підприємства, які мають рентабельність більшу, 

ніж ставка за кредитами. Ці підприємства можуть залучати зовнішні інвестиції, 

брати кредит. Можливості та масштаб користування кредитом для фінансування 

інвестиційно-інноваційної діяльності значно залежать від галузі, розміру 
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підприємств та їх публічності. Зокрема, для публічних компаній (компаній, акції 

або єврооблігації яких розміщені на іноземних майданчиках), як свідчать 

дослідження [78], рентабельність не є визначальною для доступу до 

фінансування.  

Зміна процентних ставок є активним інструментом у світовій практиці за 

допомогою якого коригується динаміка обсягу кредиту в економіці. Прикладом 

аналізу ефективності такої політики слугує дослідження [197] еластичності обсягу 

внутрішнього кредиту до змін величини кредитної ставки в періоди її зниження у 

41 країні (51 період зниження ставки) у 1970-2015 рр. Результати показали, що 

медіанна еластичність кредиту по процентній ставці за період склала 0,9 (тобто 

зниження відсоткової ставки на 10% (не відсоткові пункти, а відсотки) 

призводить до нарощування кредитної маси на 9%). Максимальні значення 

еластичності від 2,5 до 6,0 (!) були відмічені у 1990-2000 рр. у Єгипті, Польщі, 

РФ, Алжирі, Швеції, Канаді, Таїланді, Кореї. Мінімальні значення – менші за 0,5 у 

США (три періоди зниження ставок, починаючи з 1989 р.), Чилі (два періоди 

зниження ставок починаючи з 2008 р.); в кінці 1980-х – початку 1990-х у Норвегії 

(1991), Австралії (1989), Швейцарії (1991), Великій Британії (1990), Колумбії 

(2008), Мексиці (1999), Німеччині (1981), ПАР (2008), Ізраїлю (2002), 

Нідерландах (1979) [197]. 

У більшості країн, де зниження ставок відбувалось у декілька етапів, темп 

зниження ставки у кожному з наступних періодів прискорювався порівняно із 

попереднім. Фахівці звернули увагу на факт, що повторне зниження ставки з 

більшим темпом відбувалось у подальшому в різні періоди і не було прив’язано 

до конкретних криз. Дослідники припускають, що спробувавши застосувати 

даний підхід з обережністю і впевнившись в його ефективності монетарною 

владою приймалось рішення щодо можливості більш радикального зниження 

ставок. 

Для України заслуговують на увагу наступні виявлені особливості динаміки 

різних показників під час та після періодів зниження ставок: 
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-  обсяги внутрішнього кредиту починали зростати після третього-

четвертого року зниження ставок; 

- інвестиції в основний капітал падають перші два-три роки з моменту 

початку падіння ставок, а потім в багатьох країнах починають зростати, 

- динаміка інфляції була досить різнонаправленою [197]. 

Проведений аналіз періодів зниження процентних ставок в різних країнах 

показує, що результати такої політики були різними; в ряді країн це вдалося і 

політика зниження ставок виявилася ефективною, що призвело до прискорення 

темпів економічного зростання. На їх досвід слід звернути більш пильну увагу і за 

можливості врахувати при формуванні процентної політики в Україні. 

 

3.4.4 Фінансова підтримка інвестиційно-інноваційної моделі розвитку 

 

Важливе місце серед заходів стимулювання економічного зростання країни 

та забезпечення її інвестиційної привабливості займає інструментарій податкової 

політики. Українські вчені, зокрема, А.Соколовська, Н.Фролова, О.Короткевич, 

О.Назукова, досліджуючи вплив на економічні рішення суб'єктів господарювання 

існуючого рівня податкового навантаження, зазначають про необхідність 

удосконалення його оцінки та розподілу між факторами виробництва [111; 249; 

285].  

У контексті аналізу перспектив потенційного ВВП надзвичайно важливими 

є оцінки впливу чинної системи оподаткування доходів інвесторів, які 

відображають умови, що можуть зацікавити їх до залучення в інвестиційну 

діяльність в Україні. Оскільки оцінка податкового навантаження на інвестиційну 

діяльність є проблемною сферою, то доречно використовувати спеціальний 

розрахунковий інструментарій – показники, розраховані експертами за 

методологією, визнаною у сфері інвестиційного планування й оцінювання 

ефективності інвестицій, що використовується європейськими країнами [112], та 

які можуть показати сильні та слабкі сторони вибору різних джерел фінансування 



220 

 

 

інвестицій та впливу на процес основних макроекономічних показників: ETR – 

ефективна ставка оподаткування капіталу в Україні [285], EATR – інвестиційна 

ефективна середня податкова ставка, яка показує податкове навантаження на 

інвестиційні доходи у країні та включає номінальні ставки: податку на прибуток 

підприємств, податку на доходи фізичних осіб у вигляді відсотків і дивідендів, 

податку на нерухомість та інші види майнових податків, а також податкові норми 

амортизації та обліку вибуття запасів [112]. 

З метою перевірки гіпотези щодо наявності впливу на динаміку темпів 

потенційного ВВП / довгострокового тренду (Y_TREND) рівня податкового 

навантаження, у середовищі пакету Eviews 9.0 побудовано дві економетричні 

моделі (3.4 – 3.5): 

Y_TREND = 0.244*ETR + 0.285*ETR(-1) - 4.159                         (3.4) 

            (0.0788)         (0.0483)        (0.0204) 

R2=0,89, DW=1,43, Prob(F-statistic)= 0,00. 

 

Y_TREND = 0.401*EATR + 0.575*EATR(-2) + 0.788*EATR(-4) - 43.841    (3.5) 

(0.0159)   (0.0145)        (0.0115)   (0.0004) 

R2=0,85, DW=1,40, Prob(F-statistic)= 0,00. 

 

Отримані модельні оцінки підтверджують коректність тези щодо 

важливості заходів податкової політики в напрямі створення відповідного клімату 

для підтримки інвестиційного процесу в країні: «при забезпеченні економічного 

інтересу інвесторів в отриманні не тільки мінімальної норми доходу від 

інвестицій, а й додаткової ренти», податкове навантаження не створює стимули 

приховувати від оподаткування свої ресурси, а активізує інвестиційну діяльність, 

що позитивно впливає на податкові надходження до бюджету і в кінцевому 

рахунку може сприяти відновленню позитивних темпів економічного зростання 

[112]. Варто, однак, врахувати, що представлені моделі є дуже спрощеними, 

оскільки оцінюють «чистий» вплив лише одного фактора (за інших рівних умов) і 

при включенні інших чинників коефіцієнти впливу при змінних, як і їх знаки, 
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можуть змінитись, тому для повної комплексної оцінки впливу економічної 

політики на динаміку змін потенційного ВВП України потрібне включення інших 

факторів. 

Економічна політика має значення. Зважаючи на те, що сьогодні саме 

інновації є основою для швидкого зростання продуктивності праці, уряди, 

політика яких націлена на прискорення темпів економічного зростання, вже 

реалізують широкий спектр різноманітних заходів з метою створення умов для 

інновацій шляхом захисту прав інтелектуальної власності, стимулювання 

конкуренції, регулювання ринку праці й ухвалення законів про банкрутство 

[391]. 

Оцінюючи внесок інструментарію фінансової політики, зокрема, його 

стимулюючий вплив на інновації та зростання, експерти МВФ підкреслюють 

важливу роль оподаткування та заходів у сфері витрат. Руд Де Мой (Ruud De 

Mooij, 2017), наприклад, зазначає про результати емпіричних досліджень, 

згідно з якими «бюджетні стимули мають забезпечувати зниження витрат 

компаній на інвестування в НДДКР приблизно на 50% (якщо враховувати 

непрямі вторинні вигоди, які отримують інші компанії від цих інновацій). На 

жаль, світова практика свідчить про значно менший фактичний рівень. Якби, 

наприклад, країни з розвиненою економікою збільшили підтримку (у вигляді 

різних стимулів) до цього цільового рівня, то, за оцінками експертів, це б 

збільшило кількість робіт у сфері НДДКР приблизно на 40%. Таке розширення 

НДДКР збільшило б ВВП у розвинених країнах на 5–8% у довгостроковій 

перспективі» [391, С. 14].  

Низький рівень фінансової підтримки інновацій державою – від min частки 

у 0,3% до max 5,2% у загальній структурі джерел фінансування (табл. 3.12), є, 

серед інших, вагомою причиною невеликої кількості підприємств, що займаються 

інноваційною діяльністю в Україні.  

 

 

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2017/03/demooij.htm#author
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2017/03/demooij.htm#author
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Таблиця 3.12 

Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної діяльності  

за джерелами 

Роки 
Загальна сума 

витрат 

У тому числі за рахунок коштів, % 

власних 
державного 

бюджету 

іноземних  

інвесторів 

інші  

джерела 

2000 1757,1 79,6 0,4 7,6 12,3 

2001 1971,4 83,9 2,8 3,0 10,3 

2002 3013,8 71,1 1,5 8,8 18,7 

2003 3059,8 70,2 3,0 4,2 22,5 

2004 4534,6 77,2 1,4 2,5 18,9 

2005 5751,6 87,7 0,5 2,7 9,0 

2006 6160 84,6 1,9 2,9 10,7 

2007 10821 73,7 1,3 3,0 22,0 

2008 11994,2 60,6 2,8 1,0 35,7 

2009 7949,9 65,0 1,6 19,0 14,3 

2010 8045,5 59,4 1,1 30,0 9,6 

2011 14333,9 52,9 1,0 0,4 45,6 

2012 11480,6 63,9 2,0 8,7 25,5 

2013 9562,6 72,9 0,3 13,1 13,7 

2014* 7695,9 85,0 4,5 1,8 8,7 

2015* 13813,7 97,2 0,4 0,4 2,0 

2016* 23229,5 94,9 0,8 0,1 4,3 

2017* 9117,5 84,5 2,5 1,2 11,8 

2018* 12180,1 88,2 5,2 0,9 5,7 

2019* 14220,9 87,7 3,9 0,3 8,1 

* Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополь та частини зони проведення антитерористичної 

операції. 

Джерело: [176]. 

 

Виділені під час обстеження вітчизняних підприємств вагомі фактори, що 

стримують здійснення інноваційної діяльності, – низький попит, відсутність 

фінансових ресурсів, недостатня підтримка, невизначеність, – властиві не лише 

українцям, а й бізнесу в інших країнах світу, перед яким стоїть проблема 

прискорення темпів економічного зростання. Для відновлення позитивного 

тренду продуктивності праці, що спрямоване на вирішення довгострокових 
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проблем розвитку, перед українською владою стоїть завдання: аби не відставати, а 

крокувати в ногу, варто вирішувати завдання, які є актуальними й для інших країн 

[329, C. 13]: 

 підвищити попит у тих сферах, де він залишається слабким, особливо в 

сфері інвестицій, через ретельний відбір державних інвестиційних проектів та 

усунення перешкод для приватних інвестицій;  

 допомогти фірмам реструктурувати борги та зміцнити баланси банків, 

щоб полегшити доступ до кредитів та стимулювати інвестиції у фізичний та 

нематеріальний капітал; 

 надати чіткі сигнали стосовно майбутньої економічної політики, 

зокрема щодо фіскальної, регуляторної та торгової політики, що сприятиме 

підтримці інвестицій». 

Серед світових тенденцій розвитку кредитних відносин, що безпосередньо 

мають відношення до кредитування інвестиційно-інноваційної діяльності та які 

мають місце вже й в Україні, варто назвати наступні: концентрація банківського 

капіталу, посилення конкуренції між різними видами кредитно-фінансових 

інститутів, універсалізація їх діяльності, інтеграція банківської та страхової 

діяльності, інтернаціоналізація в кредитно-банківській сфері.  

З точки зору перспектив інноваційного розвитку України варто виділити 

тенденцію інформатизації та вдосконалення якості надання кредитних послуг, яка 

сьогодні активно поширюється в світі, але для України вона зараз є лиш вектором 

розвитку. У вимірі конкурентоспроможності ця тенденція є дуже важливою 

оскільки вказує напрям переходу до економіки знань. У цьому контексті для 

зменшення ризиків ефективне використання світового досвіду, тенденцій 

розвитку й сучасного функціонування європейської кредитної системи має 

проектуватись у вітчизняну реальність, зокрема, через підтримку інновацій 

шляхом реалізації системи заходів НБУ та КМУ щодо: впровадження системи 

проектного фінансування, створення спеціалізованих кредитно-фінансових 

інститутів за підтримки держави; зростання капіталізації кредитної системи; 

реформування системи контролю за діяльністю кредитних організацій; 
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розширення повноважень професійних асоціацій кредитних організацій; 

розширення спектру банківських послуг, пропонованих через систему Інтернет-

банк; приведення законодавства з регулювання фінансових інструментів та 

інвестиційних фондів до директив ЄС; розвитку небанківських фінансових послуг 

та ринку цінних паперів. 

Одним із важливих кроків, який може дати шанс Україні вийти на шлях 

інноваційного розвитку, є реалізація цілей та завдань заявлених у Програмі 

діяльності Кабінету Міністрів України [211] щодо «покращення доступу бізнесу 

та громадян до значно дешевших ресурсів» і досягнення «суттєвого зниження 

відсоткової ставки за кредитами та зростання кредитування бізнесу через 

розширену лінійку інструментів». 

 

 

3.5. Гроші та монетарна політика 

 

3.5.1. Гроші та економічна динаміка в Україні:  

теорія та емпіричні оцінки взаємозв’язку 

 

Аналіз світової практики [278] свідчить, що всі приклади прориву країн, які 

створили «економічне диво», пов'язані з випереджаючим 2–5-кратним 

нарощуванням фінансової глибини економіки (рівня її насиченості грошима і 

фінансовими інструментами), наприклад: у періоди наздоганяючої модернізації 

рівень монетизації був підвищений в Японії в 2,4 рази, в Кореї – більш ніж у 5 

разів, в Сінгапурі – у 2,2, в Малайзії – у 4,2, в Індії – у 1,9 рази (табл.3.13). 

Сьогодні у країн з розвинутою економікою співвідношення грошової маси та ВВП 

знаходиться в межах 60-80%, а тих, що ставлять за мету прискореного зростання 

економіки, монетизація перевищує 100%,  у драйвера світової економіки Китаю, 

показник наближається до 200%. 
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Таблиця 3.13 

 Рівень монетизації економіки у періоди модернізації 

Рік 

Гроші / ВВП, % 

Японія 
Південна 

Корея 
Сінгапур Малайзія Китай Гонконг Індія 

1950 х х х х х х 23,1 

1955 45,4 7,8* х х х х 24,7 

1959 57,4 х х х х х 24,9 

1960 57,0 10,2 х х х х 24,0 

1963 65,0 10,7 53,0 х х х 22,9 

1969 64,9 28,6 66,5 33,0 х х 22,1 

1970 65,1 28,0 66,4 34,7 х х 23,2 

1978 79,3 28,8 61,2 46,2 24,7 х 35,7 

1980 81,5 34,6 64,1 52,5 36,4 х 37,3 

1990 109,1 81,4 92,4 70,4 75,9 х 42,7 

1991 106,7 80,4 93,2 71,1 82,4 179,4 44,0 

2000 125,1 117,3 106,9 99,5 137,0 227,8 55,6 

2009 159,1 147,4 139,2 145,5 182,0 329,8 76,9 

2010 161,8 141,6 132,7 138,4 182,4 331,5 75,3 

*сірим кольором виділено періоди модернізації. Розрахунки проведено на основі 

бази даних IMF IFS 1950 – 2011: Японія – агрегат М2 (Seasonally Adjusted, Period 

Averaged); Південна Корея, Малайзія – М2; Китай, Гонконг, Сінгапур, Індія – 

Money + Quasi-Money. 

Джерело:[278,  С. 23].  

 

На відміну від країн, що зробили суттєві кроки в прискоренні економічного 

розвитку внаслідок активної модернізації своїх економік, які, в свою чергу, були 

підтримані внутрішніми фінансовими ресурсами,  монетарна підтримка 

економічної динаміки в Україні є доволі слабкою [309]. Аналіз динаміки 

показника монетизації вітчизняної економіки  у 1992-2019 рр. (рис.3.12) вказує не 

тільки на невисокий його рівень порівняно із країнами «економічного дива», але й 

також на формування за останні п’ять років спадного тренду: співвідношення 

грошового агрегату М2 та ВВП зменшилось із 60,2% у 2014-му до 36,1% у 2019-

му роках (показник монетизації розрахований по середньорічному  значенню М2 

також знизився). 
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Рис. 3.12. Динаміка показників монетизації української економіки  

у 1992–2019 рр., розрахованих по грошовому агрегату М2, % 

Джерело: розраховано за даними НБУ та Держстату України [181; 255]. 

 

Посткризовий етап розвитку української економіки супроводжується також 

спадним трендом показника монетизації, розрахованого для грошового агрегату 

М3, що з 2015 р. знову опустився нижче 60% до 36,2% у 2019 р. (рис.3.13). Серед 

причин – політика інфляційного таргетування НБУ, яка призводить до стиснення 

грошей в обігу [65; 313]. Стримуюча антиінфляційна монетарна політика 

призвела до того, що динаміка реальної монетизації як співвідношення  індексів 

змін реальних показників грошей М3 та ВВП (M3R\Y) була у 2015-2018 рр. 

слабкою (<100), тобто  темпи грошової пропозиції відставали від економічної 

динаміки як і у кризовому 2009-му (96%) році. 
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Рис. 3.13. Динаміка показників номінальної  

та реальної монетизації української економіки у 2003-2019 рр.,  

розрахованих по грошовому агрегату М3, % 

Джерело: розраховано за даними НБУ та Держстату України [181; 255]. 

 

Серед спрощених підходів пошуку відповіді на питання «скільки потрібно 

грошей для відновлення економічного зростання» в Україні можна скористатись 

розрахунками в основі яких лежить основне макроекономічне співвідношення 

кількісного рівняння обміну грошей12, згідно з яким: маса грошей в обігу – прямо 

пропорційна рівню цін і обсягу виробництва (продажів) товарів і обернено 

пропорційна швидкості обігу грошей. Якщо перейти до іншого виду рівняння (у 

темпах змін), то маємо: M’=P’+Y-V’, де нові складові це % зміни грошової маси 

(M’), інфляції (P’), реального ВВП (Y), швидкості обороту грошей (V’). 

За спрощеного підходу розрахунків, часто складовою оцінки змін швидкості 

грошей нехтують, припускаючи, що вона дорівнює нулю (V’=0), (хоча це в 

реальному житті буває рідко, як правило, тільки для країн з розвиненою 

стабільною економікою). В українській практиці швидкість грошей не стабільна   

з високою волатильністю (рис.3.14), навіть спрощені прогнозні оцінки на  

                                                
12 Кількісне рівняння обміну грошей, що має вигляд MV=PQ, де М - кількість грошей в обігу,  

V - швидкість обігу грошей, Р - ціна, Q - обсяг продажів товарів і послуг.  
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2017–2018 рр. вказують на тренд до зростання, а отже не брати до уваги цей 

чинник було б помилкою. 

 
Рис. 3.14. Динаміка швидкості обігу грошей (М3), річних її змін  

у 2002-2016 рр. та прогнозні оцінки показника за поліноміальним трендом  

на 2017-2018 рр. 

Джерело: складено за даними НБУ [181]. 

Співставлення фактичних та теоретично розрахованих оцінок пропозиції 

грошей для України проведено для прикладу на часовому проміжку 2003-2018 

рр., де для 2003-2016 рр. використано фактичні дані показників, а для 2017-2018 

рр. прогнозні дані НБУ станом на липень 2017 р. [81]  (показник грошової маси – 

% зміна грошового агрегату М3, інфляції – % зміна цін споживчого ринку (СРІ), 

ВВП за даними СНР-2008). На рис.3.15 представлено динаміку змін розрахованих 

показників, які свідчать, що у 2009 та 2015 рр. фактичний обсяг пропозиції  

грошей був меншим, ніж того вимагала теорія (у обох сценаріях розрахунків 

врахування та неврахування  змін швидкості грошей). Тобто у кризові роки (спаду 

виробництва) грошей в економіці для активізації динаміки було не достатньо. У 

2018 рр. крива  прогнозних значень грошової пропозиції вища, ніж лінії для 

теоретично розрахованих показників (достатність грошей). 
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Рис. 3.15. Динаміка змін показника М3: факт та теорія (% зміни за період) 

Джерело: складено за даними НБУ [181]. 

 

У контексті впливу на економічний розвиток, в економічній науці тривалий 

час панівною була думка, що грошово-кредитна політика має виконувати 

стабілізуючу роль, а не структурну функцію, оскільки грошова емісія має 

обмежений вплив на фундаментальні чинники і структурні показники. Однак 

світова практика [314] показала, що сьогодні ігнорувати  наявність тривалих 

ефектів від монетарних шоків не можна. За умови використання фінансових 

інструментів розвитку, чіткого контролю спрямування їх в реальний сектор, а не 

на бюджетні потреби, вони можуть стати інвестиційним ресурсом розвитку,  у 

тому числі й для України дати поштовх для збільшення темпів економічного 

зростання у наступних 2021–2022 рр.  

З точки зору зниження невизначеності та прискорення економічної 

динаміки заслуговує також на увагу порівняльний аналіз змін випуску 

промислової продукції та грошей (М2) упродовж 2008 – 6 міс.2017 рр. (рис.3.16), 

який  підтверджує наявність досить тісного прямого взаємозв’язку між даними 

показниками. Важливість інших факторів є також очевидною, зокрема, на 

проміжку 2012–2013 рр., де першість серед факторів впливу на обсяги 
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виробництва перехоплюють у грошей - інфляція, зміни світової кон’юнктури, 

динаміка валютного курсу гривні.  

 
Рис. 3.16. Динаміка змін грошової маси, інфляції та випуску промислової 

продукції у 2008-2017 рр., % 

Джерело: розраховано за даними НБУ та Держстату України [181; 255]. 

 

Наявність багатьох прикладів у світовій практиці тісного взаємозв’язку 

реальної грошової маси та ВВП  дає підстави ряду аналітиків підтримувати 

гіпотезу про те, що головним індикатором зростання/спаду ВВП є динаміка 

грошової маси. За такого підходу перспектива зміни поведінки індикатора 

пропозиції грошей може дати прогнозні орієнтири щодо подальшого тренду ВВП 

[58]. Оцінка перспектив базується на проведенні 5-ти кроків аналізу ситуації 

(результати яких відмічено на рис.3.17): 

першим кроком, що може свідчити про можливі ознаки відновлення – є  

зменшення темпів падіння грошової маси (хоча вони все ще залишаються 

від’ємними); 

другий – темпи падіння реальної грошової маси зменшились порівняно з їх 

середньомісячними  значеннями. Така динаміка свідчить про те, що падіння 

середньомісячних значень найближчим часом зміниться їх зростанням; 
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третій – середньомісячні темпи позитивних змін реальної грошової маси 

стали збільшуватись (лінія повернула уверх); 

четвертий – реальна грошова маса вперше показує зростання вище своїх 

значень річної давності (з’являється  перший стовпчик на графіку,  який показує 

зростання грошової маси); 

п’ятий – підтвердженням виходу з кризи слугує зростання 

середньомісячних значень реальної грошової маси (лінія виходить із від’ємної  в 

додатну область). 

 
Рис. 3.17. Динаміка змін реальної грошової маси М2 в Україні у 2008-

2020 рр., % 

Джерело: розраховано за даними НБУ та Держстату України [181; 255]. 

  

Порівняльний аналіз змін реальної грошової маси (М2 до аналогічного  

місяця попереднього року) під час протікання ряду  кризових періодів в Україні 

2008-2020 рр. років вказує на важливість монетарного чинника який 

посилював/підтримував економічний спад у складні періоди. Важливо відмітити  

сильніший (більш ніж удвічі) спад грошової пропозиції під час кризи: -15,8% у 

2009 р., -38,6% у 2015 р., і це знайшло свій внесок у негативних темпах ВВП.  
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Крім того, варто вказати на те, що кризовий період 2015-2016 рр. був більш 

нестабільним і монетарна політика не завжди  була прозорою та очікуваною. 

Період позитивних темпів приросту грошей у серпні й вересні 2016 р. (який з 

високою ймовірністю підтримав позитивні темпи  зростання  випуску 

промислової продукції і ВВП у 4 кварталі), на жаль, знову змінився їх відкатом на 

від’ємні значення й упродовж 6-ти місяців 2017 р.  

Якщо подивитись на  всі кроки аналізу поточної ситуації, то як свідчить 

динаміка реальних грошей, п’ятий етап для формування тренду до зростання ВВП 

реалізовано у 2020 р., однак варто розуміти, що лише коли НБУ не буде 

кардинально стримувати зростання  грошової пропозиції (що знаходитиме  

підтвердження у позитивних середньомісячних значеннях реальної грошової 

маси), то ефективний попит на гроші  сприятиме зростанню ВВП у найближчій 

перспективі.  

Відповідь на питання  «чи сприятиме позитивний тренд пропозиції грошей 

у довгостроковому періоді на економічну динаміку ?»  можна дати на основі  

економетричного моделювання. З метою емпіричної перевірки гіпотези щодо не-

нейтральності грошей на довгостроковому часовому проміжку в Україні 

побудовано просту економетричну модель (3.6)  у середовищі пакету Eviews 7.0, у 

результаті оцінки якої було отримано  коефіцієнт еластичності впливу змін 

реальної грошової маси М3 (M3R) на темп реального ВВП (Y): 

Y = 0.29*M3R - 2.05,                         (3.6) 

        (0.0000)        (0.0783)  

R2=0,65, DW=2,54, Prob(F-statistic)= 0,00. 

Модельні оцінки з високим рівнем статистичної значущості (в дужках 

наведено значення Prob. t-Statistic для кожного фактора) підтверджують, що 

реальні гроші впливали на реальний ВВП на всьому виділеному 21-річному 

проміжку (1996–2016 рр.):  в середньому на збільшення в 1% реальної грошової 

маси М3 (M3R) українська економіка реагувала 0,29% зростанням реального ВВП 

(Y). Аналіз статистичних характеристик регресійного рівняння та перевірка його 
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якості (щодо відсутності автокореляції першого та вищих порядків, 

гетерекседастичності) свідчать про адекватність моделі (3.9). 

Слід відмітити, що сила взаємозв’язку між реальними показниками ВВП та 

грошовою масою упродовж виділеного періоду змінювалась. На рис.3.18 

наведено динаміку розрахованого показника еластичності монетарного чинника 

на різних часових проміжках (модель переоцінювалась при розширенні діапазону 

на один рік).  

 
Рис. 3.18. Динаміка показника еластичності впливу реальних грошей на ВВП 

розрахованого за моделлю на різних часових проміжках 

Джерело: авторські розрахунки за даними МВФ та НБУ [255; 575]. 

Поділ періоду дослідження на два проміжки (1996–2008 рр. та 2009–2016 

рр.), щоб виокремити ефект шоку від кризи 2009 р. показав, що із її настанням 

вплив змін грошової пропозиції М3 на економічну динаміку став навіть вищим, 

ніж у докризовому періоді – еластичність 0,34>0,26 (табл.3.14). Оцінки короткого 

кризового періоду 2009-2011 рр. свідчать, що темпи економічної динаміки дуже 

сильно залежали від реальних грошей – коефіцієнт еластичності зріс до 0,68 – 

вітчизняна економіка потребувала грошей. 

Варто зазначити, що одержані оцінки параметрів економетричної моделі 

отримано «за інших рівних умов», тобто без виділення впливу інших важливих 

чинників (в лінійній регресійній моделі це припущення враховано через 

0.249

0.313

0.264

0.281
0.291

0.262
0.266

0.268

0.255

0.315
0.312

0.300

0.301

0.300

0.309

0.296
0.286

0.220

0.240

0.260

0.280

0.300

0.320

0.340

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



234 

 

 

включення константи, яка є статистично значущою).  Для того щоб отримати 

кількісні оцінки впливу окремо двох чинників – змін номінального обсягу грошей 

та інфляції – використано модельні розрахунками в основі яких лежить основне 

макроекономічне співвідношення кількісного рівняння обміну грошей.  

Таблиця 3.14 

Оцінки параметра еластичності грошей на різних часових проміжках 

Показник 

Часовий проміжок оцінювання 

(Sample adjusted) 

1996 – 2016 1996 - 2008 2009 - 2016 

Коефіцієнт (Coefficient) 0.286173 0.259515 0.344364 

Prob. t-Statistic 0.0000 0.0043 0.0185 

R2 0.645424 0.538430 0.631142 

Джерело: авторські розрахунки за даними МВФ та НБУ [181; 575]. 

Для перевірки теоретичної гіпотези [426] щодо впливу  монетарного 

чинника на економічну динаміку на часовому проміжку побудовано модель (3.7) 

без константи та модель (3.8) із константою,  які дають емпіричну оцінку впливу 

на динаміку зміни обсягів реального ВВП (Y) змін таких показників:  грошової 

маси М3 (M), інфляції споживчого ринку (СPІ), швидкості обороту грошей (V). 

Обидві моделі є адекватними, формальні тести підтверджують їх коректність. 

Аналіз моделей (3.7)-(3.8) свідчить, що динаміка грошей позитивно і статистично 

значимо  впливає на зміни реального ВВП:  

Y = 0.56*M3 + 0.90*V - 0.66*CPI                                (3.7) 
        (0.0001)           (0.0001)        (0.0000)       

R2=0,91, DW=1,97. 

 

Y = 0.59*M3  +  0.98*V  -  0.61*CPI  -  1,49                 (3.8) 
        (0.0001)        (0.0002)      (0.0001)      (0.3241) 

R2=0,92, DW=2,19, Prob(F-statistic)= 0,0000. 

 

Отже, отримані модельні оцінки підтверджують тезу, що гроші впливали на 

випуск у довгостроковому періоді, тобто вони не-нейтральні. На 

короткострокових періодах на цей зв'язок впливають  також кон’юнктурні 

чинники. Даний висновок дуже важливий для України у контексті дискусій про 
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роль монетарної політики у підтримці  економічного розвитку [31; 165; 166; 167; 

178; 187; 233; 273; 325]. 

Сучасні проблеми української економіки  не можна вирішити за рахунок 

грошової емісії, однак варто взяти до уваги «уроки» країн [314], які виходили із 

кризи та ставили перед собою амбітні плани розвитку -  на шляху до відновлення 

економіки та переходу до високих темпів зростання необхідно  провести значну 

роботу з її наповнення фінансовими ресурсами.  

У пошуках оптимального підходу, який би уже в найближчі роки 

забезпечив темпи зростання потенційного ВВП, країни активно використовують 

інструменти монетарної політики. Незважаючи на продовження дискусій 

стосовно ролі та функцій центральних банків, сьогодні, крім підтримки 

стабільності цін і забезпечення стійкості фінансового сектора,  до обов'язків 

центральних банків (ЦБ) світу відноситься також проведення контрциклічної 

політики13. Світова практика підтверджує, що монетарний вплив розглядається як 

головний інструмент боротьби з наслідками циклів, тому серед завдань 

монетарної (стабілізаційної) політики є згладжування економічних коливань, щоб 

підтримати стабільне зростання без рецесії та перегріву [53, С. 3]. 

В Україні підтримка економічного зростання не є пріоритетом НБУ, що  

практиці означає згортання грошової пропозиції при загрозі підвищення інфляції, 

що може негативно вплинути на зниження монетизації і підтримуватиме рецесію 

[313]. Схожою була ситуація у кризових 2009 р. та 2014–2015 рр., коли 

фактичний випуск був меншим за потенційний, але незважаючи на те, що були 

явні передумови для застосування інструментів монетарної підтримки, економіка 

не задіяла свої потенційні можливості: розрив ВВП був негативним і досить 

значним, вільних незадіяних потужностей і резервів було вдосталь, рівень 

безробіття (враховуючи прихований) був високий, але монетарна політика мала 

жорсткий характер. 

                                                
13 Як зазначають Горюнов Е. і Трунін П., обумовленість монетарного стимулювання стадіями 

циклу має вирішальне значення: у міру повернення економіки до свого потенціалу, 

стимулювання скорочується і змінюється жорсткістю, коли випуск перевищує потенційний 

рівень [53]. 
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Про те, що монетарна політика може виконувати не тільки стабілізаційну 

функцію, а й через виважену політику грошової пропозиції підтримати зростання 

реального ВВП, свідчать різні аналітичні та емпіричні дослідження. Для України 

емпірична перевірка впливу змін грошової пропозиції (M3 – річна % зміна по-

казника грошового агрегату М3) на темпи потенційного ВВП (виділений 

довгостроковий тренд Y_TREND із динаміки реального ВВП з використанням 

фільтра Ходріка – Прескотта) за допомогою дистрибутивно-лагової моделі (3.9) 

підтвердила гіпотезу щодо статистичної значущості14 цього зв'язку на проміжку 

2000–2016 рр. 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_TREND = 0.067*M3 + 0.055*M3(-1) + 0.051*M3(-2) +  

           (0.0058)         (0.0168)           (0.0284) 

+0.037*M3(-3) + 0.048*M3(-4) – 5.764               (3.9) 

       (0.0861)             (0.0329)      (0.0000) 

R2=0,95, DW=1,07, Prob(F-statistic)= 0,00. 

Серед переваг використання дистрибутивно-лагової моделі – можливість 

розрахунку короткострокового та довгострокового мультиплікаторів впливу 

лагової змінної. Розрахований у вище представленій моделі короткостроковий 

мультиплікатор 0,067 характеризує зміну середнього значення залежної змінної 

Y_TREND під впливом одиничної зміни пояснюючої лагової змінної M3 у той же 

самий момент часу. Довгостроковий мультиплікатор 0,258 характеризує зміну 

середнього значення залежної змінної Y_TREND під дією одиничної зміни 

лагової пояснюючої змінної M3 за всі чотири періоди, які входять до структури 

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

                                                
14 Аналіз статистичних характеристик регресійного рівняння (побудованого у середовищі 

пакету Eviews 9.0) та перевірка його якості з використанням формальних тестів (Breusch-

Godfrey Serial Correlation LM Test щодо відсутності автокореляції вищих порядків, 

гетероскедастичності – Heteroskedasticity Test White, коректності вибору форми кривої – Ramsey 

RESET Test) свідчать про адекватність моделі (3.8).  
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поточному році зростанням в середньому на 0,067%, крім того, позитивний 

імпульс цієї грошової маси буде ще відчутним упродовж чотирьох років. Загалом 

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

оскільки діють накопичені ефекти попередніх періодів. 

Світова практика багата на приклади застосування різних комбінацій 

інструментів економічної політики, орієнтованих на стимулювання економічної 

динаміки. Для малих країн з обмеженими ресурсними можливостями практично 

єдиним дієвим кроком щодо активізації фундаментальних факторів чи 

нівелювання негативної дії кон'юнктурних чинників стає реалізація стратегії, 

орієнтованої на розробку та впровадження інновацій, які можуть забезпечити 

зростання продуктивності праці. За стійкої національної системи інновацій навіть 

кризи та інші глобальні ризики не стануть перешкодою підвищенню 

продуктивності та зростанню економіки. У країнах, що розвиваються, як правило, 

така інноваційна «подушка безпеки» переважно відсутня або є слабкою, і це 

пролонгує їх технологічну та економічну залежність від розвинених країн.  

Шоки та циклічні коливання світової економіки мають значний вплив на 

цикл та кон'юнктуру в малих сировинних економіках. Для України така ситуація 

може бути відображена через VAR-модель (3.10), яка показує взаємозв'язок 

«розриву ВВП» або циклічних/кон'юнктурних компонент15 розвитку України (Y_C) 

та світової економіки (WORLD_C), змін умов торгівлі товарами та послугами для 

країн колишнього СНД (TT_TS), темпів змін грошової пропозиції грошей в 

Україні (M3): 

Y_C = 0.078*Y_C(-1) - 0.310*Y_C(-2) + 0.151*M3(-1) - 0.085*M3(-2) - 1.009 + 

+ 2.937*WORLD_C - 0.084*TT_TS; 

M3 = 0.536*Y_C(-1) + 0.0145*Y_C(-2) + 0.172*M3(-1) + 0.543*M3(-2) + 5.660 

+ + 5.368*WORLD_C + 0.449*TT_TS  

 (3.10) 

 

                                                
15 Розрив випуску або циклічні/кон'юнктурні компоненти для світової економіки та України 

розраховані за допомогою фільтра Ходріка – Прескотта в середовищі пакета Eviews 9.0 на 

проміжку 1993–2016 рр. за даними МВФ [575]. 



238 

 

 

У наведеній моделі (системі з двох рівнянь) циклічна компонента розвитку 

світової економіки (WORLD_C) та умови торгівлі товарами та послугами 

(TT_TS) є екзогенними факторами по відношенню до української економіки 

(яка їх сприймає, але не може змінити), в той час як змінна грошової пропозиції є 

ендогенною, її включено з метою перевірки гіпотези щодо ефективності впливу 

вітчизняної монетарної політики. Так, на рис. 3.19 наведено функції імпульсних 

відгуків, які представляють зміну поточного та майбутніх значень показника 

розриву ВВП України (Y_C) як реакцію на шок, що дорівнює одному середньо-

квадратичному відхиленню (standard deviation, S.E.) фактора змін грошової 

пропозиції (M3). Для побудови імпульсних функцій відгуків було використано 

підхід на основі декомпозиції Чолеського. Форма представлених графіків свідчить 

про досить значний і тривалий ефект від шокового впливу обраного для аналізу 

інструменту монетарної політики. 
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а) ефект від одного імпульсу; б) кумулятивний ефект за період 

Рис. 3.19. Імпульсні функції відгуку змінної Y_С, побудованих на основі 

шоків (імпульсу в залишках у одне стандартне відхилення) змінної M3 

Джерело: розрахунки автора.  

Аналіз декомпозиції дисперсій16 показує, що зміни показника розриву 

ВВП України (циклічної/кон'юнктурної компоненти розвитку Y_C) значною 

мірою пояснюються своєю динамікою (на 91%), в основі якої лежить вплив 

                                                
16 Декомпозиція дисперсій дає змогу оцінити пропорції дисперсії, викликані шоками різних 

змінних, а отже – можливість визначити, на скільки відсотків зміна одного показника 

пояснюється зміною іншого. 
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внутрішніх факторів та екзогенних шоків; а також змінами пропозиції грошей 

(9%). Хоча роль монетарної політики і не ключова, однак система є досить 

чутливою до її змін, що свідчить про її важливість у контексті стримування 

впливу негативних чинників (табл. 3.15).  

Таблиця 3.15  

Декомпозиція дисперсій змінної Y_C 

Період S.E. Y_C M3 

    

 1  4.182202  100.0000  0.000000 

 2  4.578857  91.77234  8.227663 

 3  4.762318  91.65437  8.345631 

 4  4.771523  91.31064  8.689362 

 5  4.780077  91.30460  8.695401 

    

 10  4.803981  90.89089  9.109113 

    

 20 4.805029  90.87129  9.128715 

Джерело: розрахунки автора.  

Проведений аналіз статистичних характеристик моделі (3.10) свідчить, що 

вона коректно специфікована і є стійкою17. Це дає можливість підтвердити 

гіпотезу щодо залежності показника розриву ВВП України від циклічних змін у 

динаміці світової економіки, кон'юнктури і цін на глобальних ринках, умов 

торгівлі товарами та послугами для країн СНД, а також емпірично довести, що 

монетарна політика має значення (не тільки для підтримки довгострокового 

тренду/ потенційного ВВП через вплив на фундаментальні фактори), а й для 

коригування розриву ВВП. 

 

3.5.2. Емпірична оцінка впливу монетарної політики  

провідних країн світу на економіку України 

Перегляд перспектив  розвитку світової економіки на найближчу 

перспективу, де переважно панують  негативні очікування рецесії, привертають 

увагу до  практики стимулювання економічної динаміки як  в окремих країнах так 

                                                
17 На довгостроковому проміжку графіки імпульсних функцій для обох змінних збігаються до 

осі, що свідчить про стаціонарність рядів даних та стійкість системи. Модель є стаціонарною 

(No root lies outside the unit circle). 
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і глобальному світі. Для країн, що розвиваються та з ринками, що формуються, 

дуже велике значення має не тільки оцінка власних позицій, але й важливою стає 

необхідність прорахувати можливі негативні ефекти зовнішніх шоків, щоб 

зробити правильний вибір антикрикризивого інструментарію, який буде 

«подушкою безпеки» у випадку загострення ситуації. 

На сьогоднішній день існує багато аналітичних та прикладних робіт в яких 

показано досить високий рівень ефективності заходів монетарної політики 

провідних країн світу, зокрема США, ЄС, Великої Британії. Японії, під час 

загострення кризових негараздів [243; 356; 468; 472; 558]. Однак вторинні ефекти, 

або трансграничні ефекти даної політики на макропоказники  інших країн світу є 

ще мало дослідженими і провокують нові дебати.  

Особливо гострі дискусії йдуть сьогодні стосовно наслідків нетрадиційної 

політики, яку застосовували центральні банки ЄС та США вже у фазі виходу з 

кризи з метою запобігання рецесії (наприклад, quantitative easing, програм 

кількісного пом’якшення). Так, якщо застосування балансової політики було 

дієвим для США та провідних країн Європи і, відповідно, вторинні ефекти для 

економік розвинутих країн світу були позитивними, то для країн, що 

розвиваються, такого однозначного емпіричного висновку отримано не було [382; 

425; 381; 559].  

Експерти МВФ дослідили реакцію 21 країни18 з ринком, що формується  на 

125 заяв щодо заходів грошово-кредитної політики США за період  з січня 2000 р. 

по березень 2014 р. і виявили, що ефект несподіваної зміни  монетарної політики 

США відразу ж (по крайній мірі упродовж 2 днів) впливає на приток капіталу і 

коливання цін на активи в країнах з ринком, що формується. Це дослідження 

показало, що вторинні ефекти монетарної політики США дуже різняться залежно 

від фази в якій знаходиться  грошово-кредитна політика, тобто в традиційній фазі 

(із застосуванням процентної політики), що передує фінансовій кризі чи в 

                                                
18 Бразилія, Ізраїль, Індія, Індонезія,  Китай, Колумбія, Корея, Малайзія, Мексика, Перу, 

Польща, Румунія, Росія, Сінгапур, Тайвань, Таїланд,  Туреччина, Угорщина, Філіппіни, Чилі, 

Південна Африка 
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нетрадиційній фазі (з кількісним пом’якшенням) вже після розгортання кризи. 

Серед важливих висновків експертів МВФ, що стосувались вторинних ефектів і 

заходів політики, направлених на їх стримування й подолання, варто виділити 

тезу, що наслідки від неочікуваних змін монетарної політики США для країн з 

ринками, що формуються залежать від внутрішнього економічного положення 

самих країн, тобто характеристики країн-отримувачів шоку і політика, яку вони 

проводили, визначають  ступінь впливу на їх економіку змін в грошово-кредитній 

політиці США [381]. 

В сучасних роботах дослідників з різних країн все частіше почала звучати 

теза, що вторинні ефекти можуть бути негативними [353], і «в результаті 

застосування нетрадиційного інструментарію регулювання, перш за все, 

кількісного пом’якшення, сформувався ряд передумов для виникнення нової 

фінансової кризи, причому не тільки на національному, але й на міжнародному 

рівні» [63]. 

Оскільки експертів, як правило,  цікавить не тільки інтегральний ефект на  

реальний ВВП країни, але й оцінки різних каналів зовнішньої трансмісії, то 

різнопланові дослідження дали змогу відкрити особливості вторинних ефектів для 

різних за розвитком країн [381] та виокремити суттєві фактори для виникнення 

глобальної фінансової кризи, в основі яких  лежать «фундаментальні проблеми 

довгострокового характеру та швидка ринкова турбулентність» [63]. Так, на 

думку Додонова  В.Ю. , до «таких факторів належать: 

1. Переорієнтація інвестиційних потоків з реального сектора на спекуляції 

на фінансових ринках. 

2. Залучення основних економічних центрів світу до «перегонів 

девальвацій», валютних війн і породження великої кількості незабезпеченої 

ліквідності в глобальному масштабі з відповідними наслідками для фінансової 

стабільності. 

3. Стимулювання нарощування боргів всіма групами позичальників - від 

держав до домогосподарств - в більшості регіонів і економік світу, що відбувалося 
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за рахунок вкрай низьких процентних ставок боргового ринку, що склалися 

внаслідок програм монетарного стимулювання. 

4. Стимулювання формування і зростання бульбашок в більшості секторів 

світового фінансового ринку. 

5. Спадна динаміка цін на товарно-сировинних ринках через зміцнення 

долара, викликаного як риторикою ФРС про посилення монетарної політики, так і 

«перегонами девальвацій» валют світу щодо долара. 

6. Втрата можливостей ефективного регулювання фінансових ринків після 

зниження ставок до нуля та проведення масштабної програми кількісного 

пом'якшення» [63].  

Для емпіричної перевірки ефектів впливу монетарної політики 

дослідниками з різних країн переважно використовуються методи економіко-

математичного моделювання, зокрема, VAR, GVAR та VECM моделі [243; 356; 

374; 382; 468; 472]. 

Для України з точки зору визначення ефективних напрямків національної 

економічної політики для нейтралізації негативних зовнішніх шоків, тематика 

трансграничних ефектів монетарної політики ФРС та ЄЦБ [1; 29] і  залежності  

вітчизняної економічної динаміки від світової кон’юнктури на сировинних ринках 

є дуже актуальною [106; 107; 108]. 

З метою емпіричної перевірки впливу монетарної  політики ключових країн 

світу (США та ЄС) на економіку України сформульовано  4 гіпотези. Основна 

ідея перегляду висунутих гіпотез із включенням у розгляд додаткового фактора 

цін споживчої інфляції  – розширити аналіз існуючих взаємозв’язків  та дати їм 

кількісну оцінку. 

Гіпотеза 1 – монетарна політика ключових країн світу  впливає на 

економічну динаміку України; 

Гіпотеза 2 – монетарна політика ключових країн світу  впливає на 

монетарний механізм України, зокрема, на динаміку валютного курсу 

національної одиниці; 
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Гіпотеза 3 – політика ключових країн світу  впливає на цінову стабільність 

в Україні; 

Гіпотеза 4 – процентна політика центральних банків розвинених країн світу 

має вплив на динаміку ключових процентних ставок в Україні. 

Для перевірки перших 3-х висунутих гіпотез побудовано VAR модель оцінки 

взаємозв’язків між показниками, що характеризують динаміку реального ВВП 

України, курсу національної валюти, споживчої інфляції та цін виробників 

промислової продукції, цін на експортну сировину та курсу долара США до євро. 

Модель реалізовано в середовищі пакету Eviews 9.0 на квартальних 

статистичних даних НБУ, Державної служби статистики України, МВФ, 

Світового банку, порталу Index Mundi у річному вимірі на часовому проміжку за 2 

квартал 2003 р. – 2 квартал 2018 р. (відсоткова зміна показника до аналогічного 

періоду у річному обчисленні).  До змінних моделі 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. 

 Для коректної побудови і визначення якості моделі було проведено:  

1) перевірку рядів на стаціонарність за допомогою розширеного тесту Дікі-

Фулера, яка виявила, що ряди є стаціонарними у рівнях і отже можна будувати 

VAR модель; 2)  визначення порядку VAR моделі за допомогою тесту на довжину 

лага VAR Lag Order Selection Criteria, результати якого показали, що за різними 

інформаційними критеріями оптимальною кількістю лагів є 5; 3)  аналіз моделі на 

статистичну значимість лагів із використанням тесту на виключення лагів (Lag 

Exclusion Tests) засвідчив можливість використання усіх 5 лагів; 4) перевірку на 

наявність автокореляції залишків, яка показала відсутність автокореляції вищих 

порядків; 5) перевірку змінних моделі на екзогенність/ендогенність за допомогою 

тесту Грейнджера (Grander Causality/Block Exogeneity Wald Tests), що да 
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ло підстави для відхилення припущення, що всі змінні є екзогенні , отже у 

побудованій моделі VAR2 вони є ендогенними; 6) перевірку стійкості моделі і 

оскільки всі точки характеристичного поліному лежать в середині одиничного 

кола, то побудована система рівнянь моделі є стійкою.  

Аналіз статистичних характеристик при їх оцінюванні (таблиця 3.16) дає 

підстави для висновку про коректність побудови та адекватність VAR моделі (3.11): 

D_E = 1.12*D_E(-1) - 0.56*D_E(-2) + 0.45*D_E(-3) - 0.48*D_E(-4) + 0.17*D_E(-5) + 

0.13*COMPOZIT(-1) + 0.14*COMPOZIT(-2) - 0.48*COMPOZIT(-3) + 0.07*COMPOZIT(-4) + 

0.14*COMPOZIT(-5) - 0.01*EXCH(-1) + 0.12*EXCH(-2) - 0.21*EXCH(-3) + 0.04*EXCH(-4) + 

0.01*EXCH(-5) - 0.01*Y(-1) + 0.22*Y(-2) + 0.04*Y(-3) + 0.04*Y(-4) - 0.09*Y(-5) - 0.39*PPI(-1) - 

0.67*PPI(-2) + 1.65*PPI(-3) - 0.56*PPI(-4) - 0.42*PPI(-5) + 0.10*CPI(-1) + 0.36*CPI(-2) - 

0.29*CPI(-3) - 0.40*CPI(-4) + 0.61*CPI(-5) + 1.84 

 

COMPOZIT = 1.01*D_E(-1) - 1.42*D_E(-2) + 0.48*D_E(-3) + 0.48*D_E(-4) - 0.16*D_E(-5) + 

1.34*COMPOZIT(-1) - 0.34*COMPOZIT(-2) - 0.52*COMPOZIT(-3) + 0.53*COMPOZIT(-4) - 

0.23*COMPOZIT(-5) + 0.01*EXCH(-1) + 0.05*EXCH(-2) + 0.10*EXCH(-3) - 0.10*EXCH(-4) + 

0.06*EXCH(-5) + 0.06*Y(-1) + 0.66*Y(-2) - 0.59*Y(-3) + 0.11*Y(-4) + 0.01*Y(-5) - 0.05*PPI(-1) - 

0.75*PPI(-2) + 1.42*PPI(-3) - 1.56*PPI(-4) + 0.94*PPI(-5) + 0.82*CPI(-1) - 1.56*CPI(-2) + 

1.06*CPI(-3) - 0.24*CPI(-4) - 0.08*CPI(-5) - 1.07 

 

EXCH =  - 0.29*D_E(-1) + 0.62*D_E(-2) - 0.35*D_E(-3) - 0.04*D_E(-4) - 0.04*D_E(-5) - 

0.24*COMPOZIT(-1) - 0.41*COMPOZIT(-2) + 0.46*COMPOZIT(-3) - 0.54*COMPOZIT(-4) + 

0.33*COMPOZIT(-5) + 0.62*EXCH(-1) - 0.27*EXCH(-2) + 0.62*EXCH(-3) - 0.99*EXCH(-4) + 

0.19*EXCH(-5) - 1.72*Y(-1) + 1.17*Y(-2) - 0.85*Y(-3) + 1.14*Y(-4) - 0.95*Y(-5) + 1.31*PPI(-1) + 

0.51*PPI(-2) - 2.31*PPI(-3) + 2.22*PPI(-4) - 1.76*PPI(-5) - 0.94*CPI(-1) - 0.01*CPI(-2) + 1.91*CPI(-

3) - 0.36*CPI(-4) - 0.27*CPI(-5) + 11.58 

 

Y = 0.15*D_E(-1) - 0.22*D_E(-2) + 0.10*D_E(-3) + 0.18*D_E(-4) - 0.20*D_E(-5) + 

0.27*COMPOZIT(-1) - 0.19*COMPOZIT(-2) - 0.11*COMPOZIT(-3) + 0.20*COMPOZIT(-4) - 

0.08*COMPOZIT(-5) - 0.03*EXCH(-1) + 0.11*EXCH(-2) + 0.01*EXCH(-3) + 0.02*EXCH(-4) + 

0.01*EXCH(-5) + 0.81*Y(-1) + 0.11*Y(-2) + 0.39*Y(-3) - 0.53*Y(-4) + 0.23*Y(-5) - 0.42*PPI(-1) - 

0.07*PPI(-2) + 0.52*PPI(-3) - 0.44*PPI(-4) + 0.29*PPI(-5) + 0.45*CPI(-1) - 0.49*CPI(-2) + 

0.24*CPI(-3) - 0.36*CPI(-4) + 0.20*CPI(-5) - 0.44 

 

PPI = 0.25*D_E(-1) - 0.20*D_E(-2) + 0.10*D_E(-3) + 0.08*D_E(-4) - 0.03*D_E(-5) + 

0.26*COMPOZIT(-1) - 0.15*COMPOZIT(-2) - 0.07*COMPOZIT(-3) + 0.10*COMPOZIT(-4) - 

0.11*COMPOZIT(-5) + 0.19*EXCH(-1) - 0.23*EXCH(-2) + 0.24*EXCH(-3) - 0.22*EXCH(-4) + 

0.10*EXCH(-5) - 0.20*Y(-1) + 0.34*Y(-2) - 0.39*Y(-3) + 0.41*Y(-4) - 0.10*Y(-5) + 1.01*PPI(-1) - 

0.37*PPI(-2) - 0.15*PPI(-3) + 0.01*PPI(-4) + 0.16*PPI(-5) + 0.59*CPI(-1) - 0.95*CPI(-2) + 

0.73*CPI(-3) - 0.11*CPI(-4) - 0.04*CPI(-5) + 1.56 

 

CPI = 0.01*D_E(-1) - 0.06*D_E(-2) + 0.01*D_E(-3) + 0.16*D_E(-4) - 0.14*D_E(-5) + 

0.10*COMPOZIT(-1) + 0.14*COMPOZIT(-2) - 0.32*COMPOZIT(-3) + 0.24*COMPOZIT(-4) - 

0.20*COMPOZIT(-5) + 0.20*EXCH(-1) - 0.12*EXCH(-2) + 0.11*EXCH(-3) - 0.03*EXCH(-4) - 

0.09*EXCH(-5) - 0.09*Y(-1) - 0.03*Y(-2) - 0.04*Y(-3) + 0.20*Y(-4) + 0.17*Y(-5) + 0.13*PPI(-1) - 

0.24*PPI(-2) + 0.22*PPI(-3) - 0.09*PPI(-4) - 0.02*PPI(-5) + 1.01*CPI(-1) - 0.49*CPI(-2) + 

0.28*CPI(-3) - 0.01*CPI(-4) + 0.05*CPI(-5) + 1.18                                                   (3.11) 
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Таблиця 3.16 

Статистичні характеристики оцінки VAR моделі (3.11) 

 

Показники 
Характеристики рівнянь  для змінних 

D_E COMPOZIT EXCH Y PPI CPI 

 R-squared  0.937132  0.934392  0.931098  0.938777  0.954387  0.971532 

 Adj. R-squared  0.874265  0.868784  0.862196  0.877554  0.908773  0.943064 

 Sum sq. resids  344.6171  1543.200  3307.089  216.3996  365.7366  240.7076 

 S.E. equation  3.389282  7.172168  10.49935  2.685763  3.491593  2.832593 

 F-statistic  14.90643  14.24205  13.51341  15.33371  20.92338  34.12741 

 Log likelihood -139.3678 -185.0928 -208.3402 -125.1760 -141.1820 -128.4229 

 Akaike AIC  5.585830  7.085010  7.847220  5.120524  5.645310  5.226979 

 Schwarz SC  6.658570  8.157749  8.919960  6.193263  6.718049  6.299719 

 Mean dependent  1.559289  5.657281  13.73279  1.698361  17.59439  13.39396 

 S.D. dependent  9.558265  19.79963  28.28343  7.675296  11.56012  11.87114 

 Determinant resid covariance (dof 

adj.)  13366651     

 Determinant resid covariance  189134.7     

 Log likelihood -889.9130     

 Akaike information criterion  35.27584     

 Schwarz criterion  41.71227     

Джерело: авторські розрахунки. 

На рис.3.20 наведено функції імпульсних відгуків, які представляють зміну 

поточного та майбутніх значень всіх змінних моделі як реакцію на шок, що 

дорівнює одному  середньоквадратичному відхиленню (standard deviation) одного  

фактора – курсу долара США до євро (D_E). Для побудови наведених 

імпульсних функцій  відгуків було використано  підхід на основі декомпозиції 

Чолеського. Форма представлених графіків (реального ВВП (Y), інфляції 

споживчих цін (СРІ), цін виробників промислової продукції (РРІ), цін експорту 

сировини (COMPOZIT), валютного курсу гривні (EXCH)),  свідчить про різну 

величину й тривалість ефектів від шокового впливу зміни валютної політики 

США та ЄС. Хоча й напрямки впливу на різних проміжках є різними, однак на 

довгостроковому проміжку вони затухають. Загалом, аналіз імпульсних функцій   

говорить про те, що індивідуальний шок/зміна курсу долара США до євро має 

тривалий вплив на економіку України.   
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Рис. 3.20. Імпульсні функції відгуків змінних моделі  у відповідь на зміни 

курсу долара США до євро (D_E) 

Джерело: авторські розрахунки. 

 

Кількісно оцінити величину впливу фактора на інший можна за допомогою 

розрахунку декомпозиції дисперсій змінних, які дають можливість визначити на 

скільки відсотків зміна однієї змінної пояснюється зміною іншої. Наведені в 

таблиці 3.17 кумулятивні значення декомпозиції дисперсій для змінної Y 
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вказують на те, що від 75 до 40% варіації реального ВВП пояснюється минулими 

значеннями ВВП (й у тому числі фундаментальними факторами), а на виділені 5 

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

упродовж першого року здійснюють змінні COMPOZIT та D_E, внесок яких 

складає 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, яка 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 3 квартали до 13,8%, її роль 

упродовж 3-х років хоча й спочатку зменшується до 8,1 %, але потім знову 

починає зростати (табл.3.17). 

Таблиця 3.17 

 Декомпозиція дисперсій змінної реального ВВП України (Y) 
        

 Variance Decomposition of Y: 

 Період S.E. D_E COMPOZIT EXCH Y PPI CPI 

        
         1  2.685763  7.590594  12.91060  5.357924  74.14089  0.000000  0.000000 

 2  4.633267  11.16961  30.75635  7.631186  40.90223  3.354311  6.186317 

 3  6.210211  13.78362  27.61335  7.146816  32.67328  13.30789  5.475039 

 4  7.740169  11.10705  23.11965  8.642153  33.64510  19.83528  3.650773 

 5  8.518737  10.51663  19.61979  9.582911  34.43434  22.64514  3.201199 

 6  8.994871  9.656718  17.88605  8.595880  38.05167  21.99050  3.819190 

 7  9.366864  8.998938  16.95454  8.291123  41.58474  20.27859  3.892065 

 8  9.561980  8.646657  16.35206  9.063390  42.40469  19.67930  3.853897 

        

 12  10.06457  8.148518  18.49137  12.13491  39.56551  18.02466  3.635040 

        

 24  10.38259  8.541012  19.94137  11.96990  38.40655  17.50066  3.640497 

Джерело: авторські розрахунки. 

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 
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суттєвою: після зростання внеску фактора (D_E) у зміни номінального 

ефективного курсу гривні (EXCH) у 2 кварталі до 7,5%, її роль після  зниження 

упродовж 2-х років почала знову збільшуватись (табл.3.18).  

Таблиця 3.18   

Роль зміни  D_E у варіаціях Y, EXCH, COMPOZIT, PPI, СPI: декомпозиція 

дисперсій відповідних показників VAR моделі 

Період 
Змінні моделі 

Y EXCH COMPOZIT PPI CPI 

      
 1  7.590594  2.218585  0.329990  1.864257  0.975554 

 2  11.16961  7.472665  6.115336  0.440122  0.398465 

 3  13.78362  6.534805  8.070127  0.552768  1.726902 

 4  11.10705  5.252256  7.752887  1.539538  1.504488 

 5  10.51663  4.622506  9.473075  3.830863  1.309272 

 6  9.656718  4.260415  9.414963  5.714469  1.083223 

 7  8.998938  3.876674  9.039807  6.075170  1.544036 

 8  8.646657  3.772783  9.001988  5.446358  1.651802 

      

 12  8.148518  4.415173  8.620925  6.251971  2.363662 

      

 24  8.541012  5.009583  8.564751  7.118883  3.770694 

Джерело: авторські розрахунки. 

 

«Ефект переносу»: вплив на ціни в Україні курсової динаміки долара 

США до євро та гривні до долара США. Представлені в табл.3.17 значення 

декомпозицій дисперсій для змінних інфляції PPI та СPI, що відображають  

оцінку  впливу на них змінної курсу долара США до євро D_E, показують, 

відповідно, величину зовнішньої складової ефекту переносу змін валютної 

політики на інфляцію в Україні. Розрахунки свідчать про низький рівень 

короткострокового зовнішнього ефекту переносу – 1,5% на кінець першого року; 

середньострокового – більший вплив шоку змін валютного курсу долара на 

внутрішні ціни в Україні, а саме на  ціни продукції промислового виробництва 

(7,1%) та майже удвічі менший на ціни споживчого ринку (3,8%). Вплив змін 

курсу долара США до євро на ціни експортних товарів з України (COMPOZIT) є 

очікувано статистично значимим –  досягає 9,47% під час 5 кварталу і 

стабілізується у подальшому на рівні 8,6%. 
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Оцінка внутрішньої складової  ефекту переносу – впливу змін валютного 

курсу гривні до долару США на ціни в України –  є значно вищою: згідно з 

значеннями декомпозиції дисперсій роль змін валютного курсу гривні у змінах 

цін промислового виробництва упродовж 2-5 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 в той же час обмінний курс гривні до долара США (EXCH)  

реагує на шоки змінних курсу долару до євро (D_E)   в 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 і споживчі 

ціни та ціни виробників, що вносить корективи в ефект переносу на коротко- та і 

середньостроковому проміжках часу. 

Таким чином, підтвердження на основі побудованої VAR моделі  

наявності тісного взаємозв’язку між показниками, що характеризують динаміку 

реального ВВП України, курсу національної валюти, інфляції споживчих цін та 

цін виробників, цін на експортну сировину і курсу долара США до євро, дає 

підстави для висновку щодо коректності висунутих гіпотез стосовно важливої 

ролі для України монетарної політики ключових країн світу, яка  впливає на 

монетарний механізм та економічну динаміку і може мати  як позитивний так і 

негативний ефекти в залежності від змін кон’юнктури на сировинних ринках та 

напрямку глобальних трендів економічного розвитку. 

Процентна політика провідних центральних банків світу та процентні 

ставки в Україні. З метою перевірки гіпотези щодо впливу на ринок процентних 

ставок України монетарної політики ключових країн світу проведено регресійний 

аналіз впливу на динаміку ключових процентних ставок в Україні динаміки 

процентних ставок ФРС США та ЄЦБ (Libor долар та Libor євро). 

Для аналізу було обрано: ставки Національного Банку України – облікова 

(R_obl)  та  овернайт (R_overn); замість головних ставок США та Європи – Target 

Fed Fund Rate та ECB refinancing rate, відповідно,  використано ставки Libor 

овернайт – US dollar LIBOR rates (Libor_D) та European Euro LIBOR (Libor_E). 

https://www.global-rates.com/interest-rates/libor/european-euro/euro.aspx
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Значимість ставки LIBOR в тому, що вона використовується давно і 

визнана в якості серйозного міжнародного показника. Серед її позитивних 

властивостей експерти  відзначають її масштабність: вона пропонує фіксинг по 

найбільшому набору валют і строків. Її розрахунок абсолютно відкритий і досить 

зрозумілий. Що до банків, що входять до бази розрахунку, вони формують ринок і 

мають дуже високий кредитний рейтинг. 

Кореляційна матриця та графічний аналіз динаміки ключових 

міжнародних процентних ставок LIBOR та НБУ вказують на наявність тісного 

зв’язку між динамікою процентних ставок США та Європи, та його відсутність із 

ставкою НБУ. Якщо врахувати деяке запізнення реакції ставки овернайт НБУ на 

зміну ключових міжнародних процентних ставок, наприклад, в один лаг, та 

включити в регресійний аналіз важливий фактор, що визначає динаміку 

процентних ставок на українському ринку, зокрема, динаміку облікової ставки 

НБУ, то отримане регресійне рівняння засвідчить наявність статистично 

значимого впливу змін процентних ставок міжнародного ринку на процентні 

ставки в Україні (табл.3.19): 

R_OVERN = 2.048 - 1.773*LIBOR_D(-1) + 1.903*LIBOR_D + 4.019*LIBOR_E(-1) 

- 3.961*LIBOR_E + 0.806*R_OBL + 0.241*R_OBL(-1)       (3.12) 

 

Таким чином, результати регресійного аналізу підтверджують  гіпотезу 

щодо наявності впливу процентної політики центральних банків розвинених країн 

світу на динаміку ключових процентних ставок в Україні.  

Для України як і для інших країн з ринками, що формуються, це означає, 

що зміна відсоткової політики центральних банків світових країн-лідерів та 

«ймовірне підвищення процентних ставок на провідних торгових майданчиках 

світу може негативно вплинути на національний фінансовий ринок, фінансове 

становище  підприємств і фінансових інститутів, а також на платіжний баланс 

країни. Зокрема, в умовах підвищення процентних ставок на світових ринках 

посилюється відтік капіталів з ринків, що формуються, а це  при високому рівні 

зовнішньої заборгованості держави і приватного сектора, призведе до значного 
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зростання витрат на обслуговування боргу і створить додатковий попит на 

іноземну валюту на внутрішньому валютному ринку; утруднить їх вихід на 

світові ринки для залучення нового фінансування» [1; 63; 298]. 

 

Таблиця 3.19  

Статистичні характеристики регресійної моделі (3.12) 

Dependent Variable: R_OVERN   

Method: Least Squares   

Date: 11/06/18   Time: 14:36   

Sample (adjusted): 2001M04 2018M09  

Included observations: 206 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.048234 0.458861 4.463735 0.0000 

LIBOR_D(-1) -1.773425 0.901070 -1.968132 0.0504 

LIBOR_D 1.903218 0.879678 2.163541 0.0317 

LIBOR_E(-1) 4.019877 1.278245 3.144841 0.0019 

LIBOR_E -3.960762 1.325145 -2.988926 0.0032 

R_OBL 0.805694 0.140353 5.740466 0.0000 

R_OBL(-1) 0.241345 0.137239 1.758573 0.0802 

     
     R-squared 0.849563     Mean dependent var 14.17816 

Adjusted R-squared 0.845027     S.D. dependent var 5.718354 
S.E. of regression 2.251121     Akaike info criterion 4.494123 

Sum squared resid 1008.441     Schwarz criterion 4.607206 

Log likelihood -455.8947     Hannan-Quinn criter. 4.539858 

F-statistic 187.3021     Durbin-Watson stat 1.504435 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Джерело: авторські розрахунки з використанням EViews 9.0. 

 

Емпіричне підтвердження досить сильного та тривалого у часі впливу 

монетарної політики провідних країн світу на Україну вказує на необхідність 

врахування дії цього важливого зовнішнього чинника не тільки під час реалізації 

внутрішньої монетарної політики, але й формування національної стратегії 

розвитку, оскільки  за умови невеликих масштабів вітчизняної економіки у 

глобальному вимірі, її сировинної орієнтації в структурі експорту, нерозвинутому 

фінансовому ринку, значній волатильності потоків капіталів,  глобальний фактор 

все частіше в українській історії гратиме ключову роль, а отже з точки зору 

нейтралізації негативних ефектів потребує зважених комплексних заходів 

економічної політики. 
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Висновки до Розділу 3 

1. Зважаючи, що фінансовий капітал, як особлива сфера економічних 

відносин, виникає на основі реальних економічних передумов, таких як 

накопичення тимчасово вільних грошових ресурсів економічних суб'єктів, 

створення умов для ефективного розміщення цих ресурсів, зміцнення довіри між 

контрагентами, розвиток між ними стійких довгострокових зв'язків, то сучасний 

фінансовий капітал необхідно розглядати в безпосередньому зв'язку з процесами 

економічного зростання і соціально-економічного розвитку суспільства. 

2. Сьогодні фінансовий капітал виступає тією єдиною і невід'ємною 

формою капіталу, яка пронизує всі сфери людської життєдіяльності, поєднує в 

собі інтереси і капітали різноманітних економічних суб'єктів. З цієї точки зору, 

фінансовий капітал може розглядатися як важливий фактор економічного 

зростання, оскільки сприяючи інтеграції капіталів, він тим самим створює умови 

для перерозподілу капіталів між галузями і сферами господарства, забезпечуючи 

їх рух в напрямку найбільш вигідних і перспективних сфер застосування. 

Зрозуміло, що сам по собі фінансовий капітал ще не є достатньою умовою 

стабільного економічного розвитку, але його формування і функціонування дає 

імпульс до перерозподілу потоків грошових ресурсів між галузями, сферами і 

регіонами.  

3. Орієнтація на інноваційну  модель розвитку економіки України ставить 

перед монетарною політикою завдання посилення її інвестиційної складової, а 

використання внутрішнього невикористаного потенціалу грошово-кредитної 

системи дасть можливість нормалізувати грошовий обіг (як в частині 

забезпечення оборотними та розрахунковими коштами, так і інвестиційними 

ресурсами),  підняти ефективність функціонування самого грошового сектора з 

метою  стимулювання економічного та соціального розвитку національної 

економіки. 

4. Модифікація функцій фінансового капіталу і фінансіалізація глобальної 

економіки призвели до того, що інтереси фінансового сектора в даний час 

визначають економічний розвиток всієї економіки. Процес фінансіалізації, тобто 
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підпорядкування економіки і суспільства фінансового капіталу, останнім часом 

все більше зачіпає соціальну сферу, зокрема освіту, що робить актуальним 

дослідження фінансіалізації освіти і його соціальних наслідків.  

5. Динаміка розвитку фондового ринку України є відображенням як 

наявності позитивних трендів так і нагромаджених проблем у функціонуванні 

вітчизняного фінансового сектору. Як результат тривалої дії негативних факторів, 

що стримували розвиток фондового ринку його розмір є досить не значним. 

Волатильність українського ринку визначали 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. Зниження капіталізації та зменшення обсягів торгів  на ринку 

цінних паперів  у 2017-2018 рр. свідчать про декапіталізацію України. 

6. Між капіталізацією банківської системи та стабільністю є тісний 

зв'язок. Розуміння банківським менеджментом, що достатня капіталізація  

банківської установи є необхідною умовою забезпечення її стійкості та 

конкурентоспроможності  дало свої позитивні результати і українські банки 

виконують  вимоги щодо економічних нормативів, збільшують капітал.  

7. Як показують результати звітів НБУ про фінансову стабільність: 

зусилля НБУ з «розчищення» банківського сектору, впровадження міжнародно 

визнаних вимог до капіталу та ліквідності, регулярне стрес-тестування, 

ризикоорієнтований наглядовий підхід та спонукання банків до формування 

запасу міцності у сприятливі часи сформували ситуацію при якій достатність 

капіталу істотно перевищує мінімальний рівень. 

8. Серед ряду  давно сформованих закономірностей, що є важливими  у 

контексті стійкого економічного розвитку різних за розвитком країн, варто  

відмітити основну – при загальному поступальному розвитку кредиту 

зберігається нерівномірність його руху, розвиток кредиту є циклічним. Серед 

нових закономірностей важливою є - збільшення у процесі кредитування світової 

економіки ролі інших установ фінансового сектору відносно  установ 

банківського сектору. 
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9. Аналіз динаміки показників, що характеризують інноваційну діяльність 

в промисловості України свідчать про невеликі її масштаби та відсутність стійких 

тенденцій до збільшення, що могло б забезпечити прискорення темпів 

економічного зростання економіки. Динаміка показника витрат на інновації у 

номінальному виразі у цілому по економіці також є дуже нестабільною, відносний 

же показник у % від ВВП дуже відстає від світових тенденцій та трендів країн 

орієнтованих на прискорення, що підтверджує відсутність в Україні фінансової 

стратегії підтримки інвестиційно-інноваційної моделі розвитку. 

10. Посткризовий етап розвитку української економіки супроводжується 

спадним трендом показника монетизації, розрахованого для грошового агрегату 

М3, що у 2019 р.  знову опустився нижче 60% до 36,2%. Серед причин - політика 

інфляційного таргетування НБУ, яка призводить до стиснення грошей в обігу. 

Стримуюча антиінфляційна монетарна політика призвела до того, що динаміка 

реальної монетизації як співвідношення  індексів змін реальних показників 

грошей М3 та ВВП (M3R\Y) була у 2015-2018 рр. слабкою (<100), тобто темпи 

грошової пропозиції відставали від економічної динаміки як і у кризовому 2009-

му (96%) році. 

11. Модельні оцінки ролі грошей в економіці України емпірично довели, 

що монетарна політика має значення (не тільки для підтримки довгострокового 

тренду/ потенційного ВВП через вплив на фундаментальні фактори), а й для 

коригування розриву ВВП. 

12. Підтвердження на основі побудованої VAR моделі  наявності тісного 

взаємозв’язку між показниками, що характеризують динаміку реального ВВП 

України, курсу національної валюти, інфляції споживчих цін та цін виробників, 

цін на експортну сировину і курсу долара США до євро, дає підстави для 

висновку щодо коректності висунутих гіпотез стосовно важливої ролі для України 

монетарної політики ключових країн світу, яка  впливає на монетарний механізм 

та економічну динаміку і може мати  як позитивний так і негативний ефекти в 

залежності від змін кон’юнктури на сировинних ринках та напрямку глобальних 

трендів економічного розвитку. 
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РОЗДІЛ 4. ФІНАНСОВІ ДИСБАЛАНСИ ЯК БАР’ЄРИ ДЛЯ 

КАПІТАЛІЗАЦІЇ ТА РИЗИКИ СТАБІЛЬНОСТІ Й ЗРОСТАННЯ 

 

4.1. Дисбаланси економічного розвитку як наслідок порушення рівноваги  

і бар’єри для реалізації потенціалу 

Ефективність реалізації потенціалу економічного розвитку залежить не 

тільки від факторів, що його стримують у поточний період часу, але й значною 

мірою від нагромаджених дисбалансів, які, у свою чергу, можуть тривалий час 

формуватися під впливом внутрішніх і зовнішніх  чинників або водночас 

проявитись внаслідок дії шокових негараздів. Недооцінка ролі, а іноді й повне 

ігнорування дисбалансів на практиці зменшує позитивні ефекти від «розкриття» 

потенціалу у повній мірі, або й зовсім його стримати, посиливши розгортання 

кризових процесів. 

Розуміння важливості врахування дисбалансів в економічному розвитку 

різних країн світу чітко проявилось після  оцінки втрат та аналізу джерел і 

факторів останньої кризи 2007-2009 рр. Поява в економічній літературі значної 

кількості досліджень присвячених різним аспектам аналізу дисбалансів 

підтверджують це [14; 27; 51; 172; 236; 253; 289; 319; 323; 365]. Серед проблем, 

піднятих у контексті виходу з рецесії, пошуку нових факторів зростання, 

актуальними стали питання ліквідації/нівелювання нагромаджених структурних, 

регіональних та інших дисбалансів, які стримують потенціали розвитку суб’єктів 

господарювання. 

У своїх роботах переважна більшість науковців та практиків погоджуються, 

що потенціал зростання закладено у будь-якій економічній системі, однак, він не 

завжди реалізується в силу нераціонального використання ресурсів, 

неефективності політики регулювання (в т. ч.  відсутності необхідних механізмів 

та інструментів), недооцінки можливих загроз [39-41]. Для того, щоб 

максимально повно оцінити потенціальні ризики (левову частину з яких  

формують нагромаджені дисбаланси) та вибудувати ефективну структуру 
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регулювання, яка б була зорієнтована на розкриття потенціалу економічного 

розвитку країни/регіону/суб’єкта, важливим є детальний аналіз та 

систематизація економічних дисбалансів за видами, виділення причин їх 

формування, визначення взаємозв’язків між ними на різних рівнях аналізу.  

Теоретичні передумови дослідження економічних дисбалансів закладено 

теорією рівноваги. Взаємозв’язок категорій «рівновага» і «дисбаланс» стає 

точкою відліку у визначенні змісту поняття «економічного дисбалансу». Якщо 

розглядати дисбаланс з точки зору статики, то це –нерівноважний стан об’єкта 

або порушення рівноваги і певних співвідношень параметрів, які характеризують 

об’єкт як цілісність; якщо з позиції динаміки – це процеси змін у функціонуванні 

та розвитку об’єкта, розбалансування [253; 319]. Аналізуючи економічні 

дисбаланси науковці та практики підкреслюють, що дисбаланс (disbalans), або 

порушення рівноваги є внутрішньо притаманною властивістю ринкової 

економіки, яка «витікає» з її природи, а рівновага є лише її тимчасовим станом 

[172; 14; 236]; imbalans – відсутність рівноваги, нестійкість розглядається як 

крайній стан дисбалансу [319]. 

Дискусії, що активізувала світова економічна криза щодо джерел та 

факторів її розвитку, розширили поле аналізу рівноважних станів економіки, що 

сприяло й уточненню характеристик та видів дисбалансів. Серед вдалих спроб 

класифікації економічної рівноваги варто назвати підхід Стародубової Н.Н., яка 

обґрунтувала доцільність використання двох нових ознак класифікації 

економічної рівноваги: за фазами суспільного відтворення та за соціально-

економічними наслідками [253]. Савченко Т.Г. виділив три типи за сутністю 

(ринкова, проміжна, не ринкова) та шість підтипів економічної рівноваги за 

методологічною основою (з позиції основних теорій): неокласична (класична), 

лозаннської школи маржиналізму, неокласичного синтезу, неокейнсіанська 

(кейнсіанська), монетаризму, теорії ігор [236]. Узагальнивши наявні у науковій 

літературі підходи  до вивчення економічної рівноваги, Савченко Т.Г. виділив сім 

основних напрямків дослідження рівноважних станів у економіці: 

 часткова та загальна ринкова рівновага; 
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 загальна економічна рівновага; 

 рівновага макроекономічних балансів: бюджету та платіжного балансу; 

 рівновага окремих суб’єктів економічних відносин: споживача та 

виробника (у тому числі внутрішньофірмова); 

 рівновага, як властивість економіко-математичних моделей; 

 плюралістичний підхід до економічної рівноваги [236]. 

З точки зору визначення суті та виділення типів дисбалансу корисними є 

перші чотири підходи; п’ятий напрямок розглядає лише спосіб формалізації 

дисбалансу, результат представлення через використання економіко-

математичного інструментарію; шостий – представляє дуже загальні концепції 

економічної рівноваги (методичну, теоретичну, нормативну) які можуть бути 

представлені у перших вищезазначених підходах. 

Серед названих чотирьох найбільш уживаним є дослідження часткової 

рівноваги через аналіз попиту і пропозиції на різних ринках: товарів і послуг, 

факторів виробництва (капіталу, землі, робочої сили), грошей. Порушення 

рівноваги або збалансованості (рівності попиту і пропозиції) через вплив окремих 

факторів чи політики приводить до появи дисбалансу, відхилення від 

рівноважних ціни та обсягу. Аналогічним по суті є підхід до розгляду  загальної 

ринкової рівноваги, де аналізуються умови та механізм забезпечення одночасної 

рівноваги на декількох ринках. Розгляд рівноваги окремих суб’єктів економічних 

відносин (наприклад, споживача та виробника) дає змогу розглядати дисбаланси 

на різних рівнях (мікро, макро, мезо), аналізувати їх у взаємозв’язку. 

Формалізація величини/рівня дисбалансу у вигляді показника який має 

кількісний вимір, дає можливість представляти його у балансах (що характеризує 

стан суб’єкта на конкретну дату) у вигляді документів (наприклад, балансу фірми, 

платіжного балансу, бюджету, монетарного огляду й т.і.), аналізувати результати 

впливу заходів економічної політики, визначати слабкі та сильні сторони у 

програмах економічного розвитку, оцінити ймовірні бар’єри для реалізації 

потенціалу (рис.4.1). 
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Разом з тим, перелік магістральних напрямків дослідження рівноважних 

станів в економіці, що представлений Т.Г.Савченко, є неповним. Якщо розглядати 

економіку як систему, то поза увагою залишилися визначення рівноваги: а) у 

контексті структури, пропорційності і узгодженості характеристик 

економічної системи у цілому та окремих її елементів; б) розгляду сил, що на неї 

впливають (порушення яких формує значну кількість дисбалансів). Крім того, під 

час світової кризи 2007-2009 рр. та у після кризовий період до лідерів в переліку 

тем обговорення в науковій літературі приєднались глобальні дисбаланси, а отже 

до ряду  магістральних напрямів дослідження рівноважних станів практика 

додала рівновагу глобальної світової економічної системи (рис.4.1). 

 

Рис. 4.1. Дисбаланси як наслідок порушення рівноваги 

Джерело: розроблено автором. 
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Аналізуючи економіку країни як складну систему, що формується з 

елементів із вертикальними та горизонтальними внутрішніми та зовнішніми 

зв’язками, Є.С.Бородушко, наприклад, визначає рівновагу як існування деякої 

пропорційності у стані цих елементів, наявності однакових тенденцій їх розвитку, 

де поточні зміни відбуваються подібним чином. Під динамічністю такої 

рівноваги, у даному випадку слід розуміти тенденцію збереження узгодженості 

основних якостей підсистем в умовах неперервних трендових і коливальних змін. 

Відносність цієї динамічної рівноваги полягає у тому, що узгодженість не є 

абсолютною, вона проявляється в формі загальної закономірності, проте не є 

тотожною фактичним процесам [27]. Використовуючи такий підхід можна 

систематизувати та досліджувати  реальні та потенціальні дисбаланси, виділивши, 

наприклад, їх види з використанням різних класифікаційних ознак (зокрема,  

територіально-адміністративного поділу, видам економічної діяльності, 

інституційних одиниць по секторам економіки, організаційно-правовій формі 

суб’єктів господарювання, формам власності, етапів відтворювального процесу в 

рамках СНР). 

Серед прикладів дисбалансів, що сформувались в економіці внаслідок  

порушення рівноваги системи (структури, пропорційності та узгодженості 

характеристик у цілому і окремих її елементів) можна навести наступні, що мають  

негативний вплив на темпи економічного зростання: низька частка виробництва і 

продукції високих технологій в загальному обсязі випуску обробної 

промисловості,  регіональні дисбаланси на ринку праці, незначна доля малого та 

середнього бізнесу у формуванні ВВП країни.  З точки зору розгортання кризових 

негараздів, значні загрози несе зростаючий відрив  фінансів від реальної 

економіки. Серед причин, як підтвердила остання світова криза, дисбаланс – 

зростання капіталізації компаній та доходності вкладень у фінансовий сектор, 

внаслідок якого збільшувався відрив від доходності у реальному секторі та від 

зростання продуктивності праці [172]. У контексті економічної безпеки країни 

ризики формують  дисбаланси, що пов’язані із присутністю іноземного капіталу в 

країні. 
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Рівновага (equilibrium) як загальне поняття у вищеназваних наукових 

підходах переважно виходить із розгляду властивостей системи, її стану. У 

такому контексті синонімом до терміну «рівновага» виступає «збалансованість». 

Разом з тим, «рівновага» як загальне поняття, використовується також і в інших 

ситуаціях, які описуються взаємодією різно направлених сил, вплив яких взаємно 

погашається таким чином, що властивості системи залишаються незмінними. В 

такому випадку рівновага означає стан, коли ні один із багатьох учасників 

системи не зацікавлений у зміні такого стану, так як при цьому він не може нічого 

виграти, але може програти [323]. 

Прикладом такого роду дисбалансу є домінування долару США. Багато 

дискусій в економічній літературі та на практиці викликає відповідь на питання: 

чи прийде світ в результаті зміни балансу світових економічних сил до 

мультивалютної системи, чи домінуючі позиції збережуть долар та євро 

(табл.4.1), однак на сьогоднішній день, як стверджують фахівці, жодна країна 

світу не зацікавлена в тому, щоб долар «завалився», тому він ще довго буде 

займати місце головної світової валюти [51, С.10]. 

Таблиця 4.1 

Частка окремих валют у валютно-обмінних 

операціях у світі, % 

  1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 

Долар США 86,8 89,9 88,0 85,6 84,9 87,0 87,6 88,3 

Євро - 37,9 37,4 37,0 39,0 33,4 31,4 32,3 

Японська йена 21,7 23,5 20,8 17,2 19,0 23,0 21,6 16,8 

Фунт стерлингів 11,0 13,0 16,5 14,9 12,9 11,8 12,8 12,8 

Китайський юань 0,0 0,0 0,1 0,5 0,9 2,2 4,0 4,3 

Російський рубль 0,3 0,3 0,6 0,7 0,9 1,6 1,1 1,1 

Джерело: дані Банку міжнародних розрахунків (BIS), наведено за [364]. 

 

Потенціал нагромаджених дисбалансів у випадку порушення рівноваги сил 

дуже часто розглядається у форматі глобальних дисбалансів. Варто підкреслити, 

що види й причини глобальних дисбалансів можна у спрощеному вигляді 

пов’язати із порушеннями вже названих вище видів рівноваги, але масштаб та 
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нова якість, що з’являється при їх поєднанні під час переходу на найвищий 

глобальний рівень аналізу (в наслідок синергетичних ефектів), не вкладається у 

чистому вигляді у жоден виділений формат. Тому аналіз рівноваги світової 

економіки виділяється фахівцями у самостійний напрямок дослідження 

рівноважних станів, а отже закономірним є аналіз глобальних дисбалансів (див. 

рис.4.1). 

Зростання інтересу до проблеми дисбалансів сьогодні викликане не тільки 

тим, що в основі світової кризи 2007-2009 рр. лежало саме загострення 

накопичених дисбалансів, але, як наголошує Хесін Є.С., й тим, що а) вони 

отримали глобальне охоплення: в наслідок глобалізації виявились неадекватними 

пропорції національних економічних систем, моделей соціально-економічного 

розвитку новим вимогам світового господарства, та  б) посились протиріччя між 

глобальним характером економіки, процесами її регіоналізації і 

транснаціоналізації та переважно національним характером економічного 

регулювання [51, C.74–75]. 

Якщо раніше дисбаланси світової економіки пов’язувались із нерівністю 

обміну економічними ресурсами між країнами світу (і розглядались переважно 

через баланси поточних операцій платіжного балансу), то сьогодні під 

глобальними дисбалансами  вже давно розуміють  більш широке коло явищ, які 

характеризують стан світової економіки. «У широкому плані до світових 

дисбалансів відносяться різного роду співвідношення між елементами світової 

економіки, які мають окремі негативні аспекти, тобто несуть деякі  негативні 

наслідки в цілому для господарства взятого у планетарному масштабі, або для 

деяких регіонів світу та окремих країн» [51, C.12]. 

Дослідження причин, що лежали в основі формування глобальних 

дисбалансів які були нагромаджені у світі напередодні кризи 2007–2009 рр., дало 

можливість О.Бланшару та М.Фереті (Blanchard О. and Milesi-Ferretti G.M., 2009) 

розділили фактори на «хороші», що відображали природні відмінності у стані та 

потребах економік та «погані», пов’язані з наявністю структурних проблем та 

викривлень у різних країн [365]. 
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Серед причин, які викликали поглиблення існуючих дисбалансів у 21 ст., 

варто виділити декілька найбільш важливих, що на сьогоднішній день 

продовжують активно діяти і формувати протиріччя та диспропорції. Окрім 

глобалізації, що розширила ареал ринкових відносин та збільшила масштаби бази 

для формування дисбалансів, значну роль у збільшенні глибини їх розвитку 

відіграли, на думку Хесіна Є.С., шість важливих світогосподарських процесів 

[51]. Виділимо два серед них (важливих у контексті аналізу дисбалансів): 

впровадження інновацій та зміни в характері циклічного розвитку. Вчений 

наголошує, що інновації у виробництво зламали пропорції в галузевих структурах 

економіки (як розвинутих так і країн, що розвиваються), в наслідок чого зросла 

роль сфери обігу та послуг у створенні ВВП. Як результат, активізувався процес 

«фінансіалізації», збільшилось протиріччя між фіктивним та реальним капіталом, 

а також відбувається деіндустріалізація економік у більшості розвинутих країн та 

посилення індустріалізації в державах, з ринком, що формуються та країнах, що 

розвиваються. Крім того, якщо «в періоди попередніх циклів ключовий вплив на 

масштаби порушення макроекономічної рівноваги мали коливання економічної 

активності в сфері матеріального виробництва та перевиробництво товарів і 

основного капіталу переважно у розвинутих країнах, то на сучасному етапі 

ситуація змінилась. Зростаючий вплив на розгортання циклу мають умови та 

динаміка відтворення у великих країнах з ринками, що формуються, причому у 

галузях сфери обігу і послуг та перевиробництво фінансових інструментів. В міру 

ослаблення позиції розвинутих країн у світовому господарстві економічні цикли у 

країнах, що розвиваються стають все менш жорстко бути пов’язаними з циклами 

у розвинутих країнах» [51, C.77–78]. 

У цьому контексті доречно назвати один із найбільш серйозних глобальних 

дисбалансів, який значно поглибився за останні 20 років - зростання у світовій 

економіці ролі країн, що розвиваються (перш за все, Китаю та Індії). Про це 

свідчить, зокрема, зростаюча частка у світовому ВВП (по ПКС) Китаю, що 

збільшилась за даними МВФ із 4,5% у 1950 р. до 15,4% у 2017р., а питома вага 

США знизилась за цей період, відповідно, із 27,3% до 24,4%. Про зміну структури 
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економічних сил у світовій економіці свідчить також зростання у світових 

потоках інвестицій частки країн, що розвиваються (табл. 4.2). За даними 

UNCTAD вони стали не тільки основними отримувачами інвестицій (54,43% 

притоку), але й інвесторами (частка відтоку зросла із середнього докризового 

значення 13,47% до 41,17% у 2018 р.). 

Таблиця 4.2 

Зміна структури потоків прямих іноземних інвестицій по групам країн, % у 

світових потоках 

 
2005-2007, середнє 2015  2016  2017  2018  

Країни з економіками, що розвиваються 

Притік 29,63 35,84 34,21 46,12 54,43 

Відтік 13,47 24,19 27,09 32,39 41,17 

Країни з розвиненими економіками* 

Притік 66,20 62,38 62,42 50,71 42,93 

Відтік 84,29 73,90 71,29 64,92 55,06 

* за виключенням фінансових офшорних центрів Карибських о-вів 

Джерело: дані UNCTAD, розраховано за [576]. 
 

Валютна структура глобальної економіки (табл.4.3) дуже залежить від 

політики окремих її учасників, що емітують вільно конвертовану валюту. При цьому 

антикризові заходи більшості країн зорієнтовані на формування резервних фондів, 

що поглиблює дисбаланс світової валютно-фінансової системи (СВФС) [289]. За 

останні п’ять років хоча й тренд до зменшення частки долара США у резервах не 

змінив траєкторію, але роль валют країн, що розвиваються, ще не стала ключовою. 

Таблиця 4.3 

Структура міжнародних валютних резервів, % 

 
1995 2005 2015 2016 2017 2018 2019 

Долар США 59,0 66,4 65,75 65,36 62,73 61,74 60,89 

Євро 
 

24,3 19,14 19,14 20,17 20,67 20,54 

Японська йена 6,8 3,7 3,75 3,96 4,90 5,20 5,70 

Фунт стерлінгів 
 

 4,72 4,34 4,54 4,42 4,62 

Швейцарський франк 0,3 0,1 0,27 0,17 0,18 0,14 0,15 

Китайські ремінбі 
 

 0,00 1,07 1,23 1,89 1,96 

Інші 13,6 1,9 2,83 2,34 2,43 2,47 2,56 

Джерело: дані МВФ, наведено за [460]. 
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Розширення проблем економічної рівноваги, які формулює сучасна 

практика, поставило на порядок денний питання необхідності системного 

дослідження дисбалансів із виділенням існуючих взаємозв’язків та їх системних 

характеристик. У цьому контексті доречно згадати дослідження Бородушко Є.С., 

яка розглядаючи системні властивості економічних дисбалансів, підкреслює їх 

взаємопов’язаність, пояснюючи її спільними коренями, серед яких: обмеженість 

ресурсів, конфлікт інтересів, фактори невизначеності, інформаційна асиметрія, 

елементи немотивованої поведінки, людський фактор [27, 28]. 

Коли потенціал нагромаджених дисбалансів реалізується та вони 

спровокують кризу і чи відбудеться вона взагалі залежить від сили факторів, які їх 

визначають. У цьому контексті слушним буде зауваження Федорова К., який 

підкреслює, що існування дисбалансів само по собі не може бути джерелом 

нестабільності, якщо зберігають силу стійкі фактори, що їх формують. 

Найбільший ризик представляють собою дисбаланси, які не можуть бути 

стійкими в принципі: пов’язані із спекулятивними явищами або із політикою, що 

не може підтримуватись довго у зв’язку із наявністю економічних та політичних 

ризиків [276]. 

Тут варто підкреслити, що з точки зору механізму виникнення, дисбаланс є 

результатом дії: 

а) внутрішніх факторів, що є відображенням еволюційного розвитку чи 

біфуркації системи; 

б) сформованих (у середньо- чи довгостроковому періоді) 

трендів/закономірностей;  

в) випадкових (короткострокових) ендогенних факторів;  

г) зовнішніх  факторів чи екзогенних шоків;  

д) застосування заходів, інструментарію політики (економічної, соціальної, 

геополітичної); 

є) впливу (суб’єктивних) неекономічних факторів. 

Однак, в реальному житті виділити один фактор формування  дисбалансів 

виявляється дуже складно, найчастіше вони є результатом дії низки чинників і це 
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ускладнює вибір заходів направлених на їх послаблення чи ліквідацію. Залежно 

від можливості управляти ситуацією (для обох варіантів порушення рівноваги 

стану і процесу) можна розглядати дисбаланси як такі, що: а) піддаються 

коригуванню/управлінню; б) не піддаються коригуванню/управлінню; в) частково 

піддаються коригуванню/управлінню. 

Практика розробки заходів направлених на подолання економічних 

дисбалансів, як наголошують експерти, потребує застосування комплексного 

підходу, в основі якого має бути врахування системного характеру дисбалансів. З 

точки зору забезпечення економічної безпеки це вимагає координації поточних та 

стратегічних завдань, застосування узгодженої системи інструментів регулювання 

економіки, спільних дій різних інституцій, що приймають участь у формуванні та 

реалізації економічної політики держави [28]. 

Таким чином, формування дисбалансів, які у переважній більшості випадків 

є результатом порушення рівноваги, закладає бар’єри, що перешкоджають 

успішній реалізації потенціалу економічного розвитку та капіталізації різних 

суб’єктів від мікро- до глобального рівнів. А отже, система управління 

потенціалом має включати не тільки аналіз та оцінку наявних можливостей 

капіталізації, але й моніторинг та механізми регулювання  нагромаджених 

дисбалансів, з метою виявлення та попередження ризиків та загроз, які вони 

можуть представляти собою за негативного розвитку подій на сучасному етапі та 

у майбутньому. 

 

4.2. Взаємозв’язок дисбалансів у фінансовій сфері України 

 

Скорочення світових дисбалансів та очікування, що після кризового 

відновлення їх зменшення буде мати довгостроковий характер, дало підстави для 

покращення експертних оцінок щодо перспектив розвитку світової економіки на 

перспективу. Однак, на противагу світовій тенденції до зниження концентрації 

дисбалансів, в Україні ключові з них, на жаль, лише загострюються. На відміну  

від переважної більшості країн, де унаслідок наполегливої «роботи над 
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помилками» у напрямку зменшення вразливості відбулось скорочення 

дисбалансів і йшли дискусії на тему чи наступив переломний момент для 

глобальних дисбалансів [463; 276; 575],  в Україні ряд проблем залишилися не 

вирішеними, системні ризики не зменшились. 

Попередні підсумки економічного розвитку України за 2020 р. та ризики 

2021 р. змушують виокремити причини, з яких економіка може не досягти 

запланованих раніше середньострокових орієнтирів. Окрім ризиків, які 

привнесені розгортанням пандемії, серед невирішених проблем та чинників, що 

лежать у економічній площині, перш за все, слід назвати ті, що є результатом дії 

ряду дисбалансів, тенденції до нагромадження яких не було перервано в 

минулому році. Їх ідентифікація є важливою з точки зору оцінки загроз і 

бар’єрів економічного зростання в 2020–2021 р., коригування  планів на 

середньо- та довгострокову перспективу. Такий підхід є загальноприйнятим у 

багатьох країнах, що спонукає до активних наукових досліджень як у  

теоретичній так і практичній сферах [28; 51; 218; 235; 301; 319;  505]. 

Серед пропорцій, що є важливими з точки зору економічного розвитку 

будь-якої країни, варто виділити співвідношення між інвестиціями та 

заощадженнями, які згідно з економічною теорією для підтримки рівноваги 

мають дорівнювати один одному. Однак в реальному житті вони практично 

ніколи не співпадають: у випадку перевищення національних заощаджень над 

інвестиціями надлишок капіталів (як правило, на сучасному етапі внаслідок 

активізації  глобалізаційних процесів) «працює» на інші держави; у випадку 

нестачі національних заощаджень – необхідні для розвитку економіки потреби  

фінансуються за рахунок іноземних ресурсів. 

Аналіз динаміки інвестицій та заощаджень на національному рівні, що 

представлені на рис.4.2 (як % від ВВП за даними МВФ), показує, що упродовж 

часового проміжку 1992-2018 рр. слід розглядати окремі періоди, де 

дисбаланси («розриви», різниця) між заощадженнями та інвестиціями 

мають різні знаки, а отже були відповідно різними й наслідки від економічної 

політики, що реалізовувалась в Україні (прогнозні оцінки МВФ на  
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2020–2023 рр. за позитивного сценарію розвитку без врахування ефекту 

пандемії і, відповідно, негативний дисбаланс виділено  на графіку іншим 

кольором). 

 
Рис. 4.2. Дисбаланс між інвестиціями та заощадженнями  

на національному рівні, % від ВВП 

Джерело: побудовано за даними МВФ [575]. 

Таблиця 4.4 

Основні показники економічного розвитку України у 1996–2019 рр. 

 

Реальний ВВП,  

% до попер. року 

Сальдо доходів та 

видатків Зведеного 

бюджету, 

 % до ВВП 

Державний та 

гарантований державою 

зовнішній борг,  

% до ВВП 

1996 -10,0 -4,9 24,5 

1997 -3,0 -6,6 29,9 

1998 -1,9 -2,2 34,4 

1999 -0,2 -1,5 48,3 

2000 5,9 0,6 43,7 

2001 9,2 -0,3 35,3 

2002 5,2 0,7 32,3 

2003 9,5 -0,2 28,0 

2004 12,1 -3,2 23,9 

2005 3,0 -1,8 17,1 

2006 7,4 -0,7 14,3 

2007 7,6 -1,1 11,8 
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Закінчення таблиці 4.4 

 
Реальний ВВП,  

% до попер. року 

Сальдо доходів та 

видатків Зведеного 

бюджету, 

 % до ВВП 

Державний та 

гарантований державою 

зовнішній борг,  

% до ВВП 

2008 2,3 -1,5 19,1 

2009 -14,8 -4,1 33,6 

2010 4,1 -6,0 38,6 

2011 5,2 -1,8 35,1 

2012 0,2 -3,5 35,3 

2013 0,0 -4,2 38,4 

2014 -6,6 -4,5 69,4 

2015 -9,8 -1,6 79,1 

2016 2,4 -2,3 80,9 

2017 2,5 -1,4 71,8 

2018 3,4 -1,9 60,9 

2019 3,2 -2,2 50,3 

Джерело: дані Держстату та НБУ [181; 255]. 

 

У 1992–1998 рр., 2006–2014 рр., 2016–2019 рр. негативний знак показника 

дисбалансу між заощадженнями та інвестиціями свідчить про нестачу 

національний фінансових ресурсів для підтримки темпів економічного зростання 

в Україні. Так, зокрема, при дефіциті Зведеного бюджету у 1996–1998 рр., 

відповідно, у -4,9 -6,6 -2,2 % від ВВП, зниження  реального ВВП становило -10,  

-3, -1,9 % до попереднього року (табл.4.4). Динаміка заощаджень та інвестицій 

була спадною та одно направленою, а різниця між ними практично незмінною 

упродовж періоду – у середньому 3% ВВП. У цей період Україна залучала 

фінансові ресурси на зовнішніх ринках і це призвело до зростання зовнішнього 

державного та гарантованого державою боргу (48% до ВВП у 1999 р.). 

У 1999–2005 рр. дисбаланс має позитивний знак – національних 

фінансових ресурсів вистачало для реалізації інвестиційних проектів для 

української економіки. У цей період, як свідчать дані табл.4.4, сальдо доходів та 

видатків зведеного бюджету позитивне або з невеликим мінусом; а темпи 

реального ВВП стабільно додатні. У цілому на виділеному другому часовому 

проміжку вплив дисбалансу (між заощадженнями та інвестиціями) на економіку 

був позитивним. Серед причин – модель економічного розвитку, що 



269 

 

 

реалізовувалась на даному періоді часу, була зорієнтована на використання 

внутрішніх ресурсів та незадіяних раніше факторах виробництва, отже 

дисбаланс не формував ризики, а навпаки нівелював зовнішні загрози. 

З 2006 р. ситуація змінилась кардинально: після 7-ми річного 

перевищення заощаджень над інвестиціями економіка отримала негативний  

дисбаланс і спадний тренд у динаміці ключових макропоказників; величина 

різниці між ними коливалась від -1,5 до -9,2% ВВП.  За відсутності внутрішніх 

ресурсів для фінансування  дефіциту бюджету та забезпечення позитивних 

темпів зростання економіки, Україна почала активно використовувати фінансові 

ресурси світової економіки. 

Для того, щоб оцінити обсяги залучення зовнішніх ресурсів в економіку 

України можна скористатись даними Міжнародної інвестиційної позиції (МІП), 

що являє собою статистичний звіт про накопичені на певну дату запаси 

зовнішніх фінансових активів та пасивів країни (йдеться про всі фінансові 

вимоги та зобов’язання резидентів країни щодо нерезидентів). Оскільки всі 

показники (за винятком прямих інвестицій) включаються до МІП на валовій 

основі, то це дозволяє оцінити загальний масштаб вивезеного  або ввезеного 

капіталу [146; 147; 148; 162; 218; 231; 348]. 

На рис.4.3 представлено динаміку основних показників МІП України, які 

розраховує НБУ починаючи з 1997 р. (виконуючи вимоги розділу 5 статті VIII 

Угоди Міжнародного валютного фонду): величини активів та пасивів, що 

представляють собою фінансові вимоги до нерезидентів і зобов’язання перед 

ними, а також чистої міжнародної інвестиційної позиції. Чиста міжнародна 

інвестиційна позиція (запас зовнішніх активів за мінусом запасу зовнішніх 

зобов’язань) показує різницю між тим чим країна володіє, і тим, що вона 

заборгувала [148]. Як бачимо з рис.4.3, показник чистої МІП України з  

2000–2019 рр. мав негативний знак: в такому випадку країну називають «чистим 

боржником»19 (на відміну від «чистого кредитора», якщо знак «+»). За 

                                                
19 Це не зовсім коректне твердження, оскільки до заборгованості країни  варто відносити тільки 

ті категорії балансу інвестицій, які не пов’язані з участю у капіталі, тобто виключаючи прямі 
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методологією складання платіжного балансу та міжнародної інвестиційної 

позиції МВФ, чиста МІП у сукупності із запасом нефінансових активів країни 

складає чисте національне багатство [348]. Отже, зовнішні фінансові ресурси, 

які отримала Україна (нетто по балансу на 31.12.2019 р. у 

20737 млн. дол. США) не примножили національного багатства, а навпаки 

його зменшили, бо фінансова складова має від’ємний знак. 

 

Рис. 4.3. Динаміка основних показників міжнародної інвестиційної позиції 

України, млн.дол.США 

Джерело: складено за даними НБУ [181]. 

  

Те, що країна розвивається за рахунок не тільки власних, але й зовнішніх 

ресурсів на сучасному етапі активного розвитку глобалізаційних процесів вже 

не є новиною, а скоріше реальністю, за  якою живе більшість країн світу. Однак 

співвідношення внутрішніх та зовнішніх ресурсів економічного розвитку  для 

кожної держави є надзвичайно важливим питанням, оскільки їх дисбаланс 

формує загрози не тільки у площині економічної безпеки, але й стає підґрунтям 

для реалізації кризових негараздів (зокрема, боргової та валютної кризи).  

                                                                                                                                                                

інвестиції і включаючи реінвестовані доходи та цінні папери, які забезпечують участь у 

капіталі. Такий підхід співпадає з прийнятою у МВФ концепцією зовнішнього боргу [148]. 
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У контексті виявлення можливих загроз дисбалансу між внутрішніми 

та зовнішніми ресурсами розвитку важливим є питання «куди вкладено та 

наскільки ефективно використано іноземний капітал, який отримала країна», 

відповідь на яке може частково дати аналіз структури міжнародної 

інвестиційної позиції України. Фінансові компоненти МІП складаються з  

резервних активів (що належать до вимог країни), а також з портфельних, 

прямих та інших інвестицій. 

Структура пасивів, яка змінилась з 2000 р., показує якими шляхами 

іноземний інвестор розширює присутність іноземного капіталу в Україні: на 

кінець 2019 р. це були прямі інвестиції (29,9%), портфельні інвестиції (23,2%), 

інші інвестиції (46,8%), які складаються з торгових  кредитів; позик, включаючи 

кредити та позики МВФ і міжнародних фінансових організацій; угод про 

фінансовий лізинг; валюти та депозитів, а також інших зобов'язань.   

Структура активів показує напрямки використання та вид фінансових 

активів (простіше – куди/на які цілі Україна вкладає/витрачає іноземну валюту). 

Динаміка показника активів міжнародної інвестиційної позиції України за 2000-

2019 рр. засвідчила наявність дисбалансу – надзвичайно високої частки такої 

компоненти як обсяг готівкової іноземної валюти, що знаходяться поза 

банківською системою (табл.4.5). Слід підкреслити, що у період 2000–2005 рр., 

коли дисбаланс національних заощаджень/інвестицій був позитивний, 

структурні зміни в активах також були позитивними: частка резервних активів 

зросла втричі до 45,3%, а частка інших інвестиційних активів зменшилась до 

53,4%, питома вага готівкової іноземної валюти поза банківською системою 

зменшилась до 32,8%. Однак з 2006 р. (за негативного дисбалансу 

заощаджень/інвестицій) активне зростання притоку іноземного капіталу в 

українську економіку нарощувало дисбаланс у структурі активів МІП і, як 

наслідок, на кінець 2019 р. ситуація погіршилась навіть порівняно із кризовим 

2009 р. – резервні активи зменшились до 17,4%, а іноземна готівка зросла до 

60,9%, перевищивши високе значення 2000-го року (56,1%). 
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Таблиця 4.5 

Структура міжнародної інвестиційної позиції України, %  

  2000 2005 2009 2013 2014 2019 

АКТИВИ, 

млн.дол.США 
11023 42712 111157 136390 120930 145362 

Прямі інвестиції* 1,5 1,1 5,3 5,9 6,6 6,1 

Портфельні інвестиції* 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 

Інші інвестиції* 84,5 53,4 70,8 79,0 87,0 76,1 

Валюта і депозити * 71,0 44,1 62,7 72,1 78,6 69,1 

У т.ч: готівкова 

валюта  поза 

банківською системою* 

56,1 32,8 52,8 63,3 71,1 60,9 

Резервні активи* 13,7 45,4 23,8 15,0 6,2 17,4 

ПАСИВИ,  

млн дол. США 
23815 56870 146129 203295 170920 166099 

Прямі інвестиції** 16,3 30,3 31,1 33,1 29,4 29,9 

Портфельні інвестиції** 13,4 15,8 10,7 17,7 18,7 23,2 

Інші інвестиції** 70,3 53,9 58,3 49,3 51,9 46,8 

ЧИСТА 

МІЖНАРОДНА 

ІНВЕСТИЦІЙНА 

ПОЗИЦІЯ,  

млн дол. США 

-12792 -14158 -34972 -66905 -49990 -20737 

Примітка: * частка у структурі активів, %; ** частка у структурі пасивів, %. 

Джерело: складено за даними НБУ [181]. 
 

Слід зазначити, що збільшення іноземної готівки20 у структурі  активів 

міжнародної інвестиційної позиції само по собі може і не бути деструктивним 

фактом, а лише відповідати структурі зовнішніх зобов’язань та виплат по 

боргам. Однак, за наявності інших макроекономічних дисбалансів в 

економічному розвитку країни (значного зовнішнього боргу, дефіциту бюджету, 

від’ємного сальдо поточного рахунку ПБ, доларизації) така зміна структури 

МІП не тільки свідчить про їх загострення, але й відображає результати діючої 

політики та моделі соціально-економічної розвитку. 

                                                
20 НБУ в 2007 р. було проведено ретроспективний перегляд статті "Валюта та депозити, 

активи". Стаття доповнена інформацією з бази даних Банку міжнародних розрахунків (BIS) про 

обсяги депозитів резидентів у іноземних банках. Крім того, здійснено оцінку загальних обсягів 

вимог (накопичених запасів) за компонентою "готівкова валюта поза банківською системою". 

З цією метою проведені ретроспективні дорахунки змін платіжного балансу до 1995 року 

включно, накопичений обсяг готівкової іноземної валюти сформовано як кумулятивні зміни 

обсягів платіжного балансу з 1995 року [162]. 
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Втрата золотовалютних резервів України є в основному відображенням 

дисбалансу зовнішньоторговельних зв’язків, як результату неефективної 

структури економіки, про  наявність якого свідчить негативне сальдо  рахунку 

поточних операцій платіжного балансу країни, що за обсягом збільшилось із -

1,5% (у 2006 р.) до -9,2 % ВВП (у 2013 р.). У 2002-2012 рр. умови торгівлі для 

України (як і для інших держав з емерджентною економікою та країн, що 

розвиваються) сприяли  зростанню вітчизняного експорту, однак перевищення 

темпів збільшення імпорту (як і у період погіршення умов торгівлі у 2013-

2016 рр.)  призвели до негативного сальдо рахунку операцій, що сформувало 

стійкий негативний «зовнішній» дисбаланс (рис.4.4). 

 

Рис. 4.4. Динаміка рахунку поточних операцій України  

та умов торгівлі для держав з емерджентною економікою та країн,  

що розвиваються у 1992–2019 рр. 

Джерело: складено за даними МВФ [575]. 

У ситуації негативного сальдо поточного рахунку спадна динаміка 

міжнародних резервів України, зокрема, упродовж 2014 р. була обумовлена 

необхідністю підтримки НБУ стабільності валютного ринку та курсу гривні, 

платежів НАК «Нафтогаз України», обслуговування зовнішніх боргів. Як 

результат – станом на 1 січня 2015 року обсяг міжнародних резервів України 

становив 7 млрд. 533 млн. дол. США в еквіваленті (тільки за 2014 рік резерви 

скоротились у 2,7 рази).  
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Отже тривалий дисбаланс зовнішньоторговельних операцій та значний 

тиск на обсяг валютних резервів призвели до загострення ситуації у сфері 

формування зовнішнього макроекономічного дисбалансу – обсяг валового 

зовнішнього боргу України у 2019 році зріс на 7,0 млрд дол. США і на кінець 

року становив 121,7 млрд дол. США. Відносно ВВП обсяг боргу хоча й 

скоротився за рік із 87,8% до 78,5 1%, однак перевищує граничне (60% до ВВП) 

значення (табл.4.6). 

Таблиця 4.6 

 Показники розвитку зовнішнього сектору  

економіки України, на кінець періоду 

Показники 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2018 2019 

Валовий зовнішній 

борг, млрд.дол.США 
54,5 80,0 101,7 104,0 117,3 142,1 114,7 121,7 

Валовий зовнішній 

борг, % до ВВП 
50,6 56,0 55,9 88,3 86,0 78,1 87,8 78,5 

Короткостроковий 

зовнішній борг за 

залишковим терміном 

погашення, 

млрд.дол.США 

26,8 38,3 46,4 39,4 48,9 61,7 45,0 48,3 

Міжнародні резерви, 

млрд.дол.США 
22,3 32,5 31,5 26,5 34,6 20,4 20,8 25,3 

Джерело: [203, С.10]. 
 

Щорічне збільшення обсягів іноземного капіталу в Україні  відбувалось на 

фоні відтоку валюти у тіньову економіку. Про це свідчить динаміка річного 

приросту іноземної готівки, що знаходиться поза банківської системою України 

(розраховано за даними МІП) і яка є досить суттєвою за обсягами. Особливо 

активним процес формування дисбалансу був у 2006–2013 рр., коли фактично 

складалась парадоксальна ситуація: світові фінансові ресурси, що мали  

забезпечувати соціально-економічний розвиток України (й у тому числі 

нівелювати негативний дисбаланс зовнішньої торгівлі та підтримувати 

обслуговування зовнішніх зобов’язань), на практиці значною мірою 

підтримували функціонування неофіційного сектору економіки та відкладались 

населенням «під матрац».  
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У контексті загроз, які формує дисбаланс в обігу готівкових грошей 

(оскільки, окрім української гривні у грошовому обороті знаходиться значна сума 

готівки іноземних держав), слід зазначити, що для відносно стабільного у 

фінансовому відношенні періоду, іноземна готівка є, окрім валюти, що обслуговує 

тіньову (але національну) економіку ще й способом накопичення багатства 

економічних суб’єктів та населення. У момент макроекономічної нестабільності, 

або кризи іноземна готівка стає активним інструментом виведення капіталу з 

національної економіки. За умов високого рівня доларизації економіки бажання 

вберегти свої капітали значно посилює існуючі проблеми в країні, а за форс-

мажорних обставин може спровокувати кризу на валютному та грошовому ринках 

України. 

Як бачимо, дисбаланси на грошовому та валютному ринках України, що 

виникли під дією внутрішніх факторів та зовнішніх шоків,  взаємопов’язані між 

собою і зростання одного з них може призвести до активізації потенціалу 

системної нестабільності. Врахування різних ефектів взаємозв’язків та головне  

ризиків, що стоять за ними, є важливим аспектом при оцінках як найближчого 

майбутнього так і довгострокових перспектив.  

Новим викликом для України у 2020–2021 рр. є те, що вже сьогодні, на 

думку експертів, світова економіка має піти на збільшення ризиків необхідних 

для підвищення темпів економічного зростання та одночасно стримувати 

збільшення фінансових ексцесів, які створюють проблеми зі стабільністю. 

Отже, Україна, окрім вирішення накопичених домашніх завдань у фінансовій 

сфері, вже має включатись у розбудову системи заходів мікро- та 

макропруденційної політики, які можуть попередити  негативний вплив нових 

дисбалансів. 
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4.3. Система моніторингу дисбалансів та попередження кризи 

 

4.3.1. Визначення та моніторинг макроекономічних дисбалансів  

за Європейською процедурою MIP Scoreboard 

 

У глобальному світі розуміння важливості врахування дисбалансів в 

економічному розвитку різних країн чітко проявлялось після оцінки втрат та 

аналізу джерел і факторів криз. Поява значної кількості досліджень присвячених 

різним аспектам аналізу дисбалансів підтверджують це [51; 169; 365; 531; 552]. 

Проте на сьогоднішній день в економічній літературі не має усталеної думки 

щодо формату та змісту індикаторів виміру макроекономічних дисбалансів. 

Сутність, характеристики, причини їх формування та наслідки для економічної 

динаміки дослідники представляють по-різному. Серед спільних позицій є той 

факт, що на сьогодні рушіями макроекономічної нестабільності є багатовимірні 

явища, які потрібно оцінювати разом та враховувати особливості країни. В цьому 

контексті заслуговують на увагу роботи (Fatas, 2009), (Essl, 2011), (Wieser, 2011), 

(Knight & Wang Wei, 2011), (Gros, 2012) [409; 416; 440; 474; 567] В роботах 

європейських дослідників наголошується на тому, що макроекономічні 

дисбаланси та економічна політика в одній країні мають значення також і для 

інших держав-членів, а отже не можна лишати без уваги негативні економічні 

події та їх наслідки, що ведуть до появи проблем для всіх. Цей факт є дуже 

важливим з практичної точки зору для попередження негативних шоків  у ЄС, для 

держав кандидатів на вступ до європейської спільноти та й для інших країн 

перехідної економіки, оскільки є емпіричні підтвердження впливу на їх розвиток  

монетарної політики ЕС, зокрема в роботах Бобевої та Туней (Bobeva, 2013), 

(Tunay, 2016) [366; 557; 562]. 

Для України проблема нагромадження макроекономічних дисбалансів є 

актуальною, оскільки вони є бар’єром для капіталізації, реалізації потенціалу 

економіки та джерелом криз. Серед емпіричних досліджень присвячених 

визначенню ролі дисбалансів в економічному розвитку країни варто виділити 
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роботи, де в рамках методології європейської процедури (Macroeconomic 

Imbalance Procedure, MIP Scoreboard) проведено аналіз динаміки індикаторів 

дисбалансів, дано емпіричні оцінки їх впливу на темпи розвитку країни та її 

інтеграційні можливості [312, 517]. 

Разом з тим, в українських реаліях значне коло питань пов’язаних з 

практикою впровадження європейської МІР потребує детального дослідження, 

особливо у фінансовій сфері. Зокрема, необхідність розробки  української системи 

визначення макроекономічних дисбалансів вказує на потребу не тільки 

моніторингу обраних європейськими фахівцями індикаторів для можливості  

проведення порівняльного аналізу та врахування взаємозв’язків між 

дисбалансами та країнами, але й перевірки «дієвості» обраних показників для 

оцінки й виявлення дисбалансів в Україні. 

Європейська методологія і практика визначення дисбалансів. Ключова 

особливість The Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) полягає в тому, що 

метою MIP є не тільки моніторинг і виявлення дисбалансів, але й їх 

попередження, тобто  програма спрямована на усунення потенційно шкідливих 

макроекономічних дисбалансів. MIP детально розглядає елементи нагляду для 

запобігання та виправлення макроекономічних дисбалансів, тим самим розширює 

нагляд та координацію економічної політики, щоб «спричинити дотримання 

керівних принципів забезпечення стабільних цін, надійних та стійких державних 

фінансів, грошових умов та стійкого платіжного балансу». Отже, європейська 

процедура  має за мету – попередити  і забезпечити ефективне коригування 

макроекономічних дисбалансів. 

Початковим пунктом щорічного циклу процедури макроекономічного 

дисбалансу (MIP) є формування «Звіту механізму оповіщення» (Alert Mechanism 

Report, AMR). В результаті AMR – це документ, виданий Європейською Комісією 

наприкінці календарного року разом із щорічною доповіддю щодо економічного 

зростання. 

Для обстеження країн ЄС з метою виявлення існуючих та потенційних 

макроекономічних дисбалансів які потребують політичних/коригуючих заходів, в 
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AMR використовується аналіз основних та допоміжних індикаторів, що 

формують таблицю – The МІР Scoreboard (далі – Табло). 

При прийнятті рішень Комісія враховує аналіз показників таблиці (стаття 4 

Регламенту № 1176/2011), тобто Табло «використовується як інструмент для 

сприяння ранньому виявленню та моніторингу дисбалансів». Показники Табло 

оцінюються, зокрема, відповідно до їх відповідних порогових значень (статті 3 (1) 

та 4 (4) Регламенту  № 1176/2011). Регламентом визначено, що при читанні Табло 

Комісія використовує його економічне трактування (стаття 3 (2) Регламенту № 

1176/2011). Оцінки також спираються й на інші відповідні економічні та 

фінансові показники, що не включені до Табло, та додаткову відповідну 

інформацію [497; 552]. 

На основі МІР Scoreboard в AMR визначаються країни, яким необхідний 

поглиблений огляд, щоб оцінити, як розгортаються макроекономічні ризики та 

визначити наявність дисбалансів чи надмірних дисбалансів. 

В Регламенті ЄС № 1176/2011 представлено широке визначення 

дисбалансів. Положення  визначає дисбаланси досить загально, проте вказує, що 

існує різниця між «дисбалансами» та «надмірними дисбалансами», причому 

останні заслуговують активізації спостереження за ними. Так, Положення № 

1176/2011 (стаття 2) передбачає такі визначення: 

– дисбаланси (imbalances): «будь-яка тенденція, що спричиняє 

макроекономічні зміни, які негативно впливають або можуть негативно 

вплинути на належне функціонування економіки держави-члена, економічного та 

валютного союзу, або Союзу в цілому». 

– надмірні дисбаланси (excessive imbalances): «серйозні дисбаланси, 

включаючи дисбаланси, що ставлять під загрозу або мають ризик поставити під 

загрозу правильне функціонування економічного та валютного союзу» [497; 552]. 

Упродовж 2012–2015 рр. у звітах AMR категоризація дисбалансів 

зберігалася постійною, причому не тільки вказувалось чи є дисбаланс надмірним 

чи ні, але також й тип політики, дії та тип необхідного моніторингу. Залежно від 

вираженості дисбалансів та суті політики, дисбаланси, як могло бути зазначено у 
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звіті, вимагатимуть/потребують «політичної дії» або «рішучої політичної дії»; 

«моніторингу» або «специфічного моніторингу».  

Там було шість категорій: «відсутність дисбалансів»; «дисбаланси, які 

потребують моніторингу та політичні дії»; «дисбаланси, які вимагають 

моніторингу та рішучих політичних дій»; «дисбаланси, які потребують 

конкретного моніторингу і рішучих політичних дій»; «надмірні дисбаланси, які 

потребують конкретного моніторингу», «надмірні дисбаланси, які потребують 

коригуючих дій» [340]. 

В AMR-2016 р., щоб забезпечити більш ефективну та просту комунікацію 

між країнами, категорії макроекономічних дисбалансів були упорядковані з 

існуючих шести до чотирьох: відсутність дисбалансу; дисбаланси; надмірні 

дисбаланси; надмірні дисбаланси з коригуючими діями [552]. 

Таблицю індикаторів (MIP Scoreboard) формують показники, що 

відображають зовнішні дисбаланси, позиції конкурентоспроможності, внутрішні 

дисбаланси, соціальні дисбаланси, дисбаланси на ринку праці. Така комбінація 

індикаторів (та формат їх розрахунків) здатна відображати як короткострокове 

швидке погіршення ситуації так і поступове нагромадження диспропорцій у 

довгостроковій перспективі [531]. 

Перелік показників, які обрані для Scoreboard (таблиці/панелі індикаторів), 

було формуються з огляду на чотири принципи: 

по-перше, вибір показників фокусується на найбільш актуальних аспектах 

макроекономічних диспропорцій і втратах конкурентоспроможності 

(з особливим акцентом на забезпечення нормального функціонування євро); 

по-друге, показники та порогові значення в таблиці обираються таким 

чином, щоб забезпечити надійні сигнали стосовно потенційних дисбалансів і 

втрат конкурентоспроможності вже на ранній стадії їх виникнення; 

по-третє, таблиця відіграє важливу роль комунікації, зв’язку. З цією метою 

таблиця включає обмежену кількість показників, їх вибір та перетворення мають 

бути максимально простими і легко відтворюватися третіми особами, а 

статистичні дані бути доступними; 



280 

 

 

по-четверте, індикатори мають бути побудовані на даних високої 

статистичної якості і забезпечувати співставність для різних країн [531, 552]. 

Упродовж всього періоду підготовки таблиць MIP Scoreboard кількість та 

формати представлення індикаторів змінювались. Так, початковий варіант Табло 

(опублікований у першому AMR у лютому 2012 року) складався з 10 

економічних, фінансових та структурних показників. У європейській 

документації, що описує процедуру оцінки дисбалансів, часто наголошується, що 

індикатори, включені у таблицю основних індикаторів (MIP Scoreboard), (див. 

Додаток К) не слугують політичним цілям і не є політичними інструментами, їх 

не варто сприймати чисто механічно, а слід враховувати і додаткову інформацію 

(див. Додаток Л), щоб зробити висновки у широкому економічному контексті 

[497]. 

Встановлення індикативних порогових меж не є дуже строгим, воно 

направлено на те, щоб уникнути  значної кількості хибних тривог, однак виявити 

проблеми, щойно вони виникнуть (див. Додаток Д, роз. 4). Визначення порогових 

значень проводилося європейськими експертами на основі аналізу верхніх та 

нижніх квартилів розподілу значень показників та відповідно до результатів 

існуючих емпіричних досліджень. 

Порогові значення індикаторів в процесі європейської процедури 

визначення дисбалансів не є фіксованими, вони змінювались в результаті 

практики. Так, наприклад, більш жорсткими стали вимоги для зростання 

показників: кредиту приватному сектору – межі знижено із 15 до 14 (% річного 

приросту до ВВП); боргу приватного сектора – межі знижено із 160 до 133 (% до 

ВВП). 

Останні зміни в наборі (див. Додаток Л) допоміжних показників (auxiliary 

indicators of the MIP scoreboard) пов’язані із бажанням розробників скористатись 

перевагами, які надали конкретні кроки по удосконаленню статистики щодо 

національних рахунків, платіжного балансу та даних банківського сектору [549]. 

По-перше, відбулось перевизначення 2-х показників для отримання менш 

вузького їх визначення та усунення недоліків тлумачення. Зокрема: 
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–Чистий зовнішній борг / (Net External Debt, NED) замінено на «Чисту 

інвестиційну позицію країни за виключенням недефолтних фіансових 

інструментів (% від ВВП)/”NIIP excluding non-defaultable instrument” (NENDI, % 

GDP).  

–“Фінансовий важіль / леверидж” з національних рахунків / (The non-

consolidated financial leverage from national accounts) замінено на «Банківський 

фінансовий важіль, на неконсолідованих даних вітчизняних та іноземних 

суб’єктів (співвідношення активів до капіталу)» / «Сonsolidated banking leverage, 

domestic and foreign entities (asset-to-equity multiple)”.  

По-друге, відбулось додавання двох показників, які вже регулярно 

використовуються в аналізі MIP. Зокрема додано: 

–«Борг домогосподарств, консолідований (включаючи НООДГ, % від 

ВВП)»/ “Household debt (including NPISH, % GDP)” для доповнення аналізу 

показника боргу приватного сектора. Включення цієї змінної допомагає 

розрізнити борги домогосподарств та борги нефінансових корпорацій (які разом 

складають приватний борг, вже включений до основних показників табло MIP).  

–«Частка недіючих кредитів (% від сукупних валових кредитів)»/ 

“Gross non-perfoming loans, domestic and foreign entities (% of gross loans)” [549]. 

Варто відмітити, що індикатори які характеризують фінансові дисбаланси 

дуже часто в європейській практиці «порушують» граничні межі. На рис. 4.5 

наведено кількість країн ЄС, що в таблиці дисбалансів за даними звітів (The alert 

mechanism report, AMR) у 2014–2017 рр. мали перевищення порогових значень 

основних індикаторів. Згідно з результатами останнього звіту AMR-2019, 

найчастіше за статданими 2017 р. були порушені значення по показникам боргу 

сектора державного управління (у 15 країнах), чистої інвестиційної позиції (у 13 

країнах), боргу приватного сектора (у 12 країнах), а те, що ці індикатори 

упродовж трьох поспіль років є лідерами за кількістю порушень, свідчить про 

стійкість проблем і довготривалість цих дисбалансів у країнах ЄС. Найменша 

кількість порушень граничних значень за 2017 рік, а отже і дисбалансів, було 
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відмічено у сфері кредитування приватного сектору та рівню безробіття серед 

молоді [341]. 

Зважаючи на те, що складання таблиці дисбалансів і відповідних звітів (The 

alert mechanism report, AMR) є лише початком тривалої річної процедури 

визначення макроекономічних дисбалансів (MIP), то на цьому етапі головним є 

виокремлення для держав-членів потенційних економічних дисбалансів, які 

потребують політичних заходів. В подальшому більш поглиблений аналіз для 

європейських країн буде сфокусований на визначенні та усуненні диспропорцій, 

які перешкоджають функціонуванню як самих економік держав-членів так і 

економіки ЄС загалом, тобто можуть поставити під загрозу належне 

функціонування економічного та валютного союзу. Аналіз звітів за попередні 

роки та AMR-2019 засвідчив, що країни мають як схожі так і дуже різні проблеми 

у різних сферах (табл. 4.7). 

 
Рис. 4.5  Кількість країн ЄС, що перевищували граничні значення по 

індикаторам таблиці дисбалансів 

Джерело: складено за даними [341]. 
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Таблиця 4.7 

Сфери, в яких європейські країни виявили ряд  

макроекономічних дисбалансів 

Рік 

Зовнішнє 

ребалансу-

вання 

Цінова/ 

Нецінова 

конкуренто-

спромож-ність 

Борг 

домогоспо-

дарств і 

ринок житла 

Корпора-

тивні борги 

Ризики 

державного 

боргу 

Фінансовий 

сектор, банки 

Ринок 

праці 
Інше 

2012 

BG, ES, CY, 

HU, FR, SE, 

FI, SI, DK 

BE, DK, FR, 

IT, SI, FI, UK, 

BG, SE, HU 

DK, ES, SE, 

UK, FR, FI 

BG, SI, ES, 

BE, SE, FI, 

CY 

BE, IT, CY, 

HU, FR 
ES, CY, SI, FI 

SI, DK, 

HU, BG 
 

2013 

BG, ES, HU, 

FI, FR, NL, 

SE, DK, SI 

BE, BG, DK, 

FR, IT, FI, SI, 

UK, SE, HU 

DK, ES, HU, 

NL, SE, UK, 

FI 

BG, HU, SI, 

FR, BE, SE, 

FI 

BE, FR, IT, 

HU, MT, FI, 

SI 

BE, ES, MT, 

SI, FI, DK, HU 

FR, BE, 

BG, FI, SI, 

HU 

HU 

2014 

DE, IE, ES, 

HR, HU, FR, 

NL, BG, SE, 

FI, DK, SI 

BE, FR, HR, 

IT, SI, FI, UK, 

BG, DK, HU 

IE, ES, HU, 

NL, SE, UK, 

FI, DK 

IE, HR, HU, 

SI, ES, BG, 

SE 

IE, FR, HR, 

IT, HU, SI, 

FR 

BE, IE, ES, IT, 

SI, BG, DK, 

HU, HR, LU 

FR, BE, 

ES, BG, FI, 

HU, IE, HR 

SI, FR 

2015 

DE, HR, IE, 

ES, HU, PT, 

RO, NL, SI, 

FI, BG 

BE, FI, FR, IE, 

IT, SI, ES, PT, 

BG, SE, RO 

IE, ES, NL, 

SE, UK, BE, 

FI 

IE, BG, HR, 

PT, ES, HU, 

SE, SI, FI 

IE, BE, FR, 

HR, HU, IT, 

ES, PT, SI 

BG, BE, HU, 

IE, IT, PT, RO, 

HR, SI, HU 

FR, PT, ES, 

HR, SI, 

BG, HU, 

RO 

RO, 

HR, FR, 

HU 

2016 

BG, DE, ES, 
HR, NL, PT, 

IE, SE, HU, 

RO, UK, SI, 

FI, EE, CY 

FR, HR, IT, SI, 

FI, SE, PT, BE, 

EE, HU, AT, 

RO, BG 

IE, ES, HR, 

NL, PT, FI, 

SE, BE, EE, 

HU, UK, CY 

BG, IE, ES, 

HR, PT, SI, 

SE, FI, CY 

IE, ES, FR, 

HR, IT, SI, 

PT, BE, RO, 

HU, CY 

BG, IE, HR, 

IT, SI, PT, ES, 

HU, AT, RO, 

CY 

FR, PT, ES, 

BG, HR, 

HU, SI, 

RO, CY 

BG, ES, 

HR, IT, 

PT, RO, 

SI 

 

Примітка: Позначення країн – AT Австрія, BE Бельгія, BG Болгарія, CY Кіпр, CZ 

Чехія, DK Данія, DE Німеччина, EE Естонія, EI Ірландія, EL Греція, ES Іспанія, 

FI Фінляндія, FR Франція, HR Хорватія, HU Угорщина, ІТ Італія, LV Латвія, LT 

Литва, LU Люксембург, MT Мальта, NL Нідерланди, PL Польща, PT Португалія, 

RO Румунія, SE Швеція, SI Словенія, SK Словаччина, UK Великобританія 

Джерело: [336]. 
 

В процесі удосконалення на практиці процесу визначення 

макроекономічних дисбалансів європейськими експертами було враховано  багато 

проблем, які показали наявність слабких місць процедури, однак ряд викликів все 

ж досі залишається. Серед них фахівці часто називають [366]: складність 

механізмів спостереження; велику кількість правових актів, які мають постійно 

відстежуватись; потребу в якісних судженнях для доповнення кількісного аналізу, 

який часто є суперечливим; необхідність забезпечення відповідальності та 
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прозорості як на національному, так і наднаціональному рівнях. Ці виклики є 

актуальними і для України. 

Серед інструментарію, який використовується сьогодні для емпіричної 

оцінки впливу дисбалансів на економічну динаміку й стабільність в країнах 

Європи, а також для перевірки впливу макроекономічної та структурної політики 

ЄС на існуючі дисбаланси  експерти виділяють The European Commission's QUEST 

model та Dynamic stochastic general-equilibrium (DSGE) models (та їх multi-country, 

multi-region versions), що дають можливість кількісно оцінити ефективність 

процедури  виявлення та нівелювання дисбалансів в рамках запровадженої в ЄС 

Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) [562, 370]. 

Виявлення та ліквідація дисбалансів має особливо важливе значення для 

стійкого розвитку не тільки європейських, але й різних за розвитком країн у тому 

числі й України, оскільки накопичені проблеми, окрім негативного впливу на 

економічну динаміку, можуть також  мати й негативні соціально-політичні 

наслідки. 

Оцінка наявності дисбалансів в Україні  за європейською 

методологією. В таблиці 4.8 представлено результати оцінки наявності 

макроекономічних дисбалансів в Україні упродовж 2009-2019 рр., де затемнені 

клітинки відповідають епізодам перевищення 14 основними індикаторами їх 

граничних меж. Розрахунки проведені за європейською методологією свідчать, 

що найбільше дисбалансів формуються у сферах, які відображають 

зовнішньоекономічну діяльність, конкурентоспроможність країни та політику 

зайнятості.  

Ризиком для розвитку української економіки є той факт, що дисбаланси є 

тривалими, що укорінює проблеми, а отже вони потребують коригуючих дій 

уряду, застосування більш ефективних інструментів економічної політики.  

Наявність ряду нагромаджених дисбалансів у різних сферах, зокрема у 

2014-2016 рр., де 6-7 показників підтвердили їх наявність, співпадає з періодом 

кризи в українській економіці, що вказує на значний багаж проблем і потребу 

системного  підходу до їх вирішення. 
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Таблиця 4.8 

Результати оцінювання наявності дисбалансів в Україні 

за європейською методологією 

 

 

Рік 

Дисбаланси/ 

Змінні / Індикатори 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

зо
в

н
іш

н
і 

д
и

с
б
а
л

а
н

с
и

 

МІР1 СA 
          

 

МІР2 NIIP 
          

 

МІР3 REER 
          

 

МІР4 EXP 
          

 

МІР5 ULC 
          

 

в
н

у
т
р

іш
н

і 

д
и

с
б

а
л

а
н

с
и

 

МІР6 HPI 

          

 

МІР7 PSCF 
          

 

МІР8 PSD 
          

 

МІР9 GGD 
          

 

МІР10 UNMPL 
          

 

МІР11 FSL 
          

 

п
о

к
а

зн
и

к
и

 
за

й
н

я
т
о

ст
і МІР12 EAR 

          
 

МІР13 UNL 
          

 

МІР14 UNY 
          

 

*за попередніми даними 

Джерело: авторські розрахунки за даними Держстату, НБУ, Мінфіну [164; 181; 

255]. 
 

У таблиці 4.9 представлені окремі основні та допоміжні індикатори для 

моніторингу макроекономічних дисбалансів, що були розраховані на основі 

офіційних даних НБУ, Міністерства фінансів, Державної служби статистики 

України за європейською методологією (MIP Scoreboard), які характеризують 

стан  фінансової сфери  України.  

У таблиці затемненням виділені значення індикаторів, які перевищили 

відповідні порогові значення (розраховані за європейською методикою), отже 

вони вказали на наявність дисбалансів у фінансовій сфері України у 2008-2018 рр. 

Тобто, упродовж одинадцяти років показник чистої інвестиційної позиції  тричі 

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

управління – п’ять  разів (60% від ВВП), сукупні зобов'язання сектору фінансових 
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корпорацій – один раз (16,5% зростання за рік), що за європейською практикою 

процедури МІР означала наявність ситуації, яка характеризує існування 

зовнішнього та внутрішніх дисбалансів в Україні. Висновок щодо того, чи були 

ці дисбаланси надмірними, що призвели до економічної кризи, можна зробити 

після аналізу усіх індикаторів Табло. 

Таблиця 4.9 

Окремі індикатори таблиці дисбалансів для України 

Індикатор 

Чиста 

міжнародна 

інвестиційна 

позиція 

Кредит 

приватному 

сектору 

Борг 

приватного 

сектору  

Борг 

сектора 

загального 

державного 

управління 

Сукупні 

зобов'язання 

сектору 

фінансових 

корпорацій 

Формат 

представлення 
% ВВП 

 приріст за 

рік у % ВВП 
% ВВП % ВВП 

% зміна до 

поп. Року 

Умовні 

позначення 
NIIP PSCF PSD  GGD FSL 

Порогові 

значення 
-35 14 133 60 16,5 

2008 -21,4  80,9 19,1  

2009 -28,8 -1,7 83,0 31,8 2,8 

2010 -24,8 1,0 71,1 38,6 11,4 

2011 -24,7 5,5 64,5 35,1 10,5 

2012 -28,0 2,6 62,3 35,4 4,3 

2013 -35,1 6,7 66,4 38,4 13,6 

2014 -37,4 6,7 70,3 69,4 11,0 

2015 -36,0 -2,8 53,3 79,1 17,7 

2016 -29,0 1,0 45,4 80,9 10,2 

2017 -22,8 0,2 36,5 71,8 2,7 

2018 -16,9 1,6 32,3 60,9 1,0 

Джерело: розрахунки автора за даними НБУ та Мінфіну [164; 181]. 

 

Емпірична оцінка впливу дисбалансів на темпи економічного 

зростання, стабільність та капіталізацію в Україні. Для перевірки гіпотези 

щодо наявності негативного впливу дисбалансів на темпи економічного 

зростання в Україні побудовано ряд економетричних моделей (1)-(8), які були 

оцінені на часовому проміжку 2001-2018 рр. за даними Держстату, Мінфіну та 

НБУ з використанням статистичного пакету EViews 9.0.  

В якості залежної змінної в моделях обрано Y – темп змін реального  ВВП 
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(% до попереднього року); незалежними – індикатори, що характеризують 

динаміку зовнішніх, внутрішніх та дисбалансів на ринку праці (розрахованих за 

європейською методологією у форматі MIP Scoreboard):  CA – сальдо рахунку 

поточних операцій (Current account balance % of GDP;  3 year average); NIIP – 

чистої інвестиційної позиції (Net international investment position; % of GDP); 

REER – реального ефективного обмінного курсу (Real effective exchange rate, 39 

trading partners, CPІ deflator; 3 year % change); EXPU – ринкової частки експорту 

країни у світовому обсязі (Export market share (% of world exports); 5 year % 

change); ULC – номінальної  вартості одиниці праці (Nominal unit labour cost index 

2010=100; 3 year % change); HPI – індексу реальних цін житлової нерухомості 

(House price index, 2015=100, deflated; 1 year % change); PSCR – кредиту 

приватному сектору (Private sector credit flow, consolidated; % of GDP); PSD – 

боргу приватного сектору (Private sector debt, consolidated;  % of GDP); GGD – 

боргу сектору загального державного управління (General government gross debt; 

of GDP); UNMPL – рівня безробіття (Unemployment rate; 3 year average); FSL - 

сукупних зобов’язань фінансового сектору (Total financial sector liabilities, non-

consolidated; 1 year % change); EAR – рівня економічної активності населення 

(Activity rate, % of total population aged 15–70; 3 year change in p.p.); UNL – рівня 

довготривалого безробіття (Long-term unemployment rate, % of active population 

aged 15–70; 3 year change in p.p.); UNY – рівня безробіття серед молоді (Youth 

unemployment rate, % of active population aged 15–24; 3 year change in p.p.) [335]. 

В таблиці 4.10 наведено результати регресійного аналізу та оцінки впливу 

на темпи росту реального ВВП України  макроекономічних показників, динаміка 

змін яких відображає формування зовнішніх та внутрішніх дисбалансів (тобто тих 

індикаторів, що упродовж 2001–2018 рр. хоча б один раз порушили граничні межі 

за методологією ЄС). Аналіз статистичних характеристик моделей (1)-(8) дає 

емпіричне підтвердження наявності статистично значущого впливу виділених 

індикаторів на економічну динаміку в Україні (значення Prob. (t-Statistic) менше 

0,10 вказані в дужках під коефіцієнтами змінних). Серед статистичних 

характеристик однофакторних регресійних моделей невисокий рівень коефіцієнта 
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R2 пояснюється відсутністю в аналізі інших важливих факторів зростання ВВП, 

зокрема, фундаментальних (капіталу, праці, НТП). 

Таблиця 4.10 

Статистичні характеристики  регресійних моделей оцінки впливу на 

економічну динаміку України показників, що вказують на наявність 

дисбалансів 

Незалежна 

змінна 
Y 

Пояснююча 

змінна 
CA NIIP REER EXPU GGD UNMPL UNL UNY(+1) 

Модель (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Coefficient 0.9069 0.6021 0.2858 0.1301 -0.1420 -6.0256 -2.3271 -1.1150 

Prob.  

(t-Statistic) 0.0081 0.0095 0.0872 0.0293 0.0545 0.0456 0.0803 0.0293 

Constanta 2.7531 17.6339 2.7723 1.7559 8.1014 -8.9287 0.2253 1.4947 

Prob.  

(t-Statistic) 0.0649 0.0046 0.1701 0.2522 0.0199 0.3987 0.9042 0.4169 

R-squared 0.6832 0.6514 0.4866 0.5789 0.5120 0.6649 0.5025 0.6926 

Prob 

(F-statistic) 0.0081 0.0096 0.2126 0.0294 0.0545 0.0126 0.0803 0.0293 

Durbin-

Watson st. 
2.1392 1.5004 1.6259 1.4792 1.5501 2.2289 1.8590 2.2579 

Період 2002-2018 2001-2018 2001-2018 2002-2018 2001-2018 2002-2018 2003-2018 2006-2017 

Джерело: авторські розрахунки. 

 

Включення в аналіз індикаторів, що характеризують ситуацію у сфері 

зайнятості, свідчить про розуміння вагомої ролі, яку може відігравати поява 

дисбалансів на ринку праці у контексті формування нестабільності та соціальних 

негараздів в Україні. Додаткове включення в аналіз лагових змінних відображає 

специфіку розвитку української економіки на сучасному етапі. Так, наприклад, 

негативний знак коефіцієнта змінної UNMPL поточного періоду є очікуваним, а 

при додатковому включенні ще змінної з лагом позитивний знак коефіцієнта при 

ній, що кількісно характеризує дію фактора попереднього року, можна пояснити 

тим, що безробітні в сьогоднішніх реаліях України або поповнюють ряди 

зайнятих в тіньовому/неформальному секторі або збільшують ряди трудових 

мігрантів, грошові трансферти яких повертаються додому, і це зменшує 

офіційний рівень безробіття та опосередковано позитивно впливає на темпи 

зростання. У моделі (8) відображено негативний ефект наслідків нагромаджених 
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дисбалансів на ринку праці, а саме – навіть очікування щодо підвищення рівня 

безробіття серед молоді UNY(+1) вже негативно впливають на економічну 

динаміку в Україні. Збільшення безробітних у віці 15–24 років є сигналом для 

молоді для виїзду за кордон у пошуках роботи чи продовження навчання, 

більшість яких за соціологічними опитуваннями на сьогоднішній день не планує 

повертатись додому, що негативно впливає на обсяг і структуру робочої сили в 

Україні і, відповідно, на динаміку ВВП. 

Формування макроекономічних дисбалансів в Україні негативно впливає на 

процес капіталізації економіки. Як свідчать результати кореляційного аналізу 

(табл.4.11) між наявними дисбалансами та процесом капіталізації (представленої 

динамікою показника МСТ – змін  ринкової капіталізації, у % ВВП) існує 

негативний зв'язок. Це вказує на те, що макроекономічні дисбаланси є 

стримуючими факторами розвитку процесу капіталізації, що негативно впливає 

на економічну динаміку в країні. 

Таблиця 4.11 

Матриця кореляційних зв’язків  між показниками, що відображають 

процеси капіталізації та формування  макроекономічних дисбалансів 

  MCT EAR EXPU FSL PSCR PSD UNY 

MCT  1.000000 -0.009649 -0.134916 -0.102056 -0.225243 -0.358119 -0.123729 

EAR -0.009649  1.000000  0.716115 -0.320512  0.169293  0.315507 -0.259211 

EXPU -0.134916  0.716115  1.000000 -0.016041  0.343231  0.703350  0.294929 

FSL -0.102056 -0.320512 -0.016041  1.000000  0.144661  0.264839  0.666730 

PSCR -0.225243  0.169293  0.343231  0.144661  1.000000  0.186268 -0.034573 

PSD -0.358119  0.315507  0.703350  0.264839  0.186268  1.000000  0.594593 

UNY -0.123729 -0.259211  0.294929  0.666730 -0.034573  0.594593  1.000000 

Джерело: розраховано з використанням статистичного пакету EViews. 

Оскільки процедура MIP в кінцевому рахунку призначена для запобігання 

та виправлення дисбалансів за допомогою різних заходів економічної політики, 

то моніторинг і аналіз динаміки  індикаторів, перш за все, служать для виявлення 

природи й першопричин дисбалансів з метою визначення областей застосування 

необхідних інструментів. Проте для пристосування чи ліквідації дисбалансів 

недостатньо лише їх ідентифікації та оцінки, важливою складовою процесу є 
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також оцінка ймовірності появи та наслідків епізодів макрофінансової 

нестабільності. 

З метою оцінки ймовірності настання кризи внаслідок формування 

дисбалансів у різних сферах, тобто для оцінки впливу дисбалансів на стабільність 

економіки, доцільно побудувати модель бінарного вибору. Зокрема, у пробіт-

моделі (4.1) для побудови незалежних регресорів, наприклад, використано у 

якості проксі-змінних загрози/ризику динаміку 4-х із 14-ти індикаторів  

дисбалансів MIP Scoreboard  (відповідно до результатів табл. 4.8). 

CRIZA = 1-@CNORM(-(0.3938*MIP2 - 7.4037*MIP9 + 14.8239*MIP12 - 

7.8144*MIP14(-1) - 0.1969)),            (4.1) 

де CRIZA – бінарна змінна: 1– представляє настання події, тобто кризи (у рік  в 

якому % зміна реального ВВП має від’ємний знак) та 0 – відсутність кризи (де % 

зміна реального ВВП має позитивний знак); 

MIP2 – бінарна змінна: 1 – наявність зовнішнього дисбалансу, який описується 

динамікою  чистої інвестиційної позиції, де індикатор NIIP виходить за порогові 

межі (-35%) та 0 – індикатор не виходить за граничні межі; 

MIP9 – бінарна змінна: 1 – наявність внутрішнього дисбалансу, який описується 

динамікою  боргу сектору загального державного управління, де індикатор GGD 

виходить за порогові межі (60%) та 0 – індикатор не виходить за граничні межі; 

MIP12 – бінарна змінна: 1– наявність дисбалансу у сфері зайнятості, який 

описується динамікою рівня економічної активності населення, де індикатор EAR 

виходить за порогові межі (-0,2 в.п.) та 0 – індикатор не виходить за граничні 

межі;  

MIP14 – бінарна змінна: 1– наявність дисбалансу у сфері зайнятості, який 

визначено як вихід за граничні межі (2 в.п.) індикатора UNY – рівня безробіття 

серед молоді, 0 – значення індикатора не виходить за граничні межі. 

Для підтвердження адекватності моделі (9) було використано: критерій 

Хосмера–Лемешоу, де Prob.Chi-Sq(8)=0.7706 вказує на коректність вибору Probit  

моделі, бо відповідає статистиці Хосмера–Лемешоу (розраховано за 

асимптотичним розподілом хі-квадрат з відповідним числом ступенів свободи); 
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значення McFadden R-squared=0.469886 є прийнятним, хоча й невисоким, 

оскільки обрано не всі важливі фактори кризи. 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. 

Проведені прогнозні модельні розрахунки на найближчу перспективу за 

різними сценаріями коли індикатори виходять за межі граничних значень і, 

відповідно, змінні MIP2, MIP9, MIP12 та MIP14 дорівнюватимуть 1 (за інших 

рівних умов), показують, що  з високою ймовірністю в економіці України може 

мати місце криза. У підсумку в цілому можна стверджувати, що за сучасних умов 

розвитку української економіки, які склалися на час проаналізованого періоду з 

відповідно сформованими дисбалансами, має місце високий ризик 

макроекономічної дестабілізації та кризи, що її супроводжуватиме.  

Сьогодні серед слабких місць використання методики MIP Scoreboard в 

українській практиці для визначення  потенціалу нестабільності та можливої  

оцінки часу настання ознак кризи є значна затримка річної офіційної статистики 

для побудови таблиці дисбалансів. В європейській практиці така затримка теж 

існує, наприклад, висновки у звіті Alert Mechanism Report 2019 (AMR-2019) 

зроблено на основі даних 2017 р. На відміну від стабільної траєкторії розвитку 

європейських країн, для підвищення достовірності оцінок загроз кризи для 

волатильної динаміки розвитку економіки України, аналіз потенціалу 

нагромаджених дисбалансів у MIP Scoreboard має доповнюватись аналізом 

додаткових показників у квартальному чи місячному вимірі, й за можливості 

порівнюватись із оцінками ризику по результатам, що отримані, наприклад, за 

допомогою методу випереджаючих індикаторів, які у свій час були розроблені в 

Інституті економіки та прогнозування НАН України. Для української практики 

важливим етапом також є уточнення граничних меж індикаторів Scoreboard та 

критеріїв за допомогою яких приймається рішення щодо наявності надмірного 

дисбалансу, що вказує на необхідність застосування  інструментів відповідної 

коригуючої політики. 
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4.3.2. Система індикаторів попередження кризи 

З розгортанням кожної нової фінансової кризи на перші рядки порядку 

денного країн, що відчули її вплив, піднімається питання щодо розробки та 

удосконалення наукових підходів до оцінки економічних ризиків. Особливо 

масштабним є вплив фінансової нестабільності на економіку країн, що 

розвиваються, оскільки відсутність чи слабкість вбудованих стабілізаторів не 

дозволяє їм вчасно  відреагувати на внутрішні та зовнішні виклики. Серед спроб, 

що дозволяють зменшити високий рівень невизначеності та втрат, добре 

зарекомендували себе «системи раннього попередження кризи», які базуються на 

проведенні регулярного моніторингу та оцінки макроекономічних і фінансових 

ризиків [132, 221, 316]. 

Варто підкреслити, що у світовій практиці в частині забезпечення 

готовності органів регулювання щодо реагування на кризові явища і вжиття 

необхідних заходів по їх реалізації, застосування моделей раннього попередження 

криз для прогнозування критичних ситуацій є досить поширеним явищем. Це є 

складовою роботи центральних банків, регуляторів і учасників фінансових ринків, 

міжнародних фінансових організацій по забезпеченню фінансової стабільності і 

передбачає регулярний моніторинг та аналіз різних чинників вразливості й 

ризиків для розвитку фінансової системи на основі широкого переліку 

макроекономічних і пруденційних показників.  

В Україні ведеться значна робота щодо виявлення та оцінки ризиків. В 

науковій та спеціальній літературі  публікуються результати наукових досліджень 

та фахових експертних оглядів щодо стану та перспектив розвитку банківської 

системи та фінансових ринків. Значний доробок внесено українськими вченими та 

практиками у контексті дослідження передумов, причин та особливостей різних 

кризових ситуацій [9; 39; 221]. 

Як показала практика, вибір індикаторів для опису кризи в кожному 

конкретному випадку є найбільш складним етапом. Ідея відбору  показника у 

якості сигнального або упереджувального базується на моніторингу змін 
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показника поведінка якого носить аномальний характер перед кризою, в той час 

як у «стабільні» періоди демонструє нормальну, стійку поведінку. 

Аналіз світового досвіду побудови моніторингу фінансової стабільності дає 

можливість стверджувати, що найбільш ефективними є три методи - якісний, 

економетричне моделювання, непараметричні оцінки [406, 436, 466, 467]. 

Найбільш широкий перелік показників, як правило, розглядається у процесі 

якісного аналізу. І хоча він є найбільш суб’єктивним і трудомістким, проте дає 

можливість ідентифікувати різні види криз (у різних сферах), тобто зменшує 

ймовірність не помітити працездатного сигнального індикатора, а також  

правильно обрати періодичність аналізу та формат представлення показника 

(абсолютне значенні, приріст, індекс змін). 

Огляд 32-х найбільш відомих робіт [268], в яких аналізується велика 

кількість статей, опублікованих за період 1979-2005 рр., та які можна назвати 

сьогодні „базою” дослідження, дає можливість виділити такі показники як: темп 

зростання ВВП, золотовалютні резерви, реальний обмінний курс, сальдо рахунку 

поточних операцій, експорт, зовнішній борг, внутрішній кредит, реальна 

процентна ставка, інфляція, відтік капіталу, пропозиція грошей, умови торгівлі. 

Найбільш «працездатними» з них в якості сигнальних індикаторів кризи,  як 

свідчить міжнародний досвід, показали себе:  обмінний курс, золотовалютні 

резерви, темп змін ВВП та пропозиція грошей. 

Аналіз ситуації в Україні з точки зору тестування індикаторів, що 

сигналізують про можливість розгортання кризи, зроблено на основі даних та 

результатів отриманих російськими вченими в рамках проекту “Моніторинг 

фінансової стабільності в РФ, країнах з перехідною економікою та країнах, що 

розвиваються” [66; 268]. Наочне представлення динаміки  показників, що 

відреагували на кризу в Україні подає рисунок 4.6. На ньому, окрім  

хвилеподібного розгортання кризи у часі в Україні та РФ, показано середню 

кількість відгуків на кризу у середньому по групі країн СНД та Балтії.  
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Рис.4.6. Кількість сигналів про фінансову нестабільність в Україні та РФ 

порівняно із середньою кількістю індикаторів, що відреагували  

у групі країн колишнього СНД 

Джерело: розраховано автором за даними ІЕПП [268]. 

 

Із представленого видно, що упродовж періоду поступового розгортання 

світової кризи (з 2007р. до перших кварталів 2008 р.) в Україні вже були чіткі 

сигнали про наростання нестабільності. Про ймовірність кризи на цьому 

проміжку часу сигналізували: сальдо поточного рахунку платіжного балансу, 

спред між внутрішньою та зовнішньою ставками відсотку, інфляція (ІСЦ), 

внутрішній кредит, надлишкова пропозиція грошей в реальному виразі. 

За весь період тестування кризи 2007-2009 рр. в Україні серед 21 показника 

відреагували на фінансову нестабільність тільки 11 (52,4%). З них 

найактивнішими були такі показники: спред між внутрішньою та зовнішньою 

ставками відсотку – 5 сигналів із 10 можливих, внутрішній кредит – 4, сальдо 

поточного рахунку платіжного балансу – 4, інфляція (ІСЦ) – 3, золотовалютні 

резерви – 3. 

Не подали жодного сигналу упродовж 10-ти кварталів розглянутого 

періоду: динаміка промислового виробництва, зовнішній борг, умови торгівлі, 

імпорт, реальний ефективний курс гривні, чистий відтік капіталу, втеча капіталу, 
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відношення ставки за кредитами до ставки за депозитами, грошовий 

мультиплікатор, відношення грошової маси до валютних резервів.  

Велика кількість  факторів, що характеризує  причини та джерела кризових 

явищ ускладнює проблему ідентифікації загроз наступної кризи, а отже є 

стримуючим чинником формування переліку показників системи раннього 

попередження. Особливі труднощі викликає включення детермінант, які 

характеризують вразливість економіки, але не завжди можуть бути виміряні 

кількісно. Це й інституційні фактори, політична ситуація, показники  

світового/глобального розвитку (природні катаклізми, конфлікти, війни) й т.і. 

Серед таких детермінант також і характеристики. які описують поведінку 

суб’єктів ринку – виробників, споживачів, а також регуляторів ринку. 

Проблема відбору та оновлення множини показників, що свідчить про 

настання періоду фінансової нестабільності в економічному розвитку країни, а 

також значний обсяг операцій по їх постійному моніторингу зробила актуальним 

розробку програмно-аналітичного інструментарію за допомогою якого дані 

операції не є одноразовими, а виконуються періодично. Іншими перевагами 

побудови програмно-аналітичного інструментарію є те, що він базується  на 

науковому підході, а також скорочує час і робить доступним до детальної оцінки 

ситуації широкого кола експертів. Такі можливості дає, зокрема, програмно-

аналітичний інструментарій «Система моніторингу оцінки загроз стабільності 

економічного розвитку» (далі Моніторинг), який розроблено в Інституті 

економіки та прогнозування [316]. Моніторинг призначений для проведення 

якісного аналізу основних макроекономічних показників з метою оцінки ризику 

виникнення стабільності загроз економічного розвитку України. 

Програмно-аналітичний інструментарій «Система моніторингу оцінки 

загроз стабільності економічного розвитку» працює в середовищі операційної 

системи Windows, програми Microsoft Excel та статистичного пакету Eviews. 

Програмне забезпечення реалізоване на мові програмування Visual Basic for 

Application (VBA) інтегрованої в програму Excel 7.0. 
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Для реалізації програмного інструментарію сформована база даних на 

основі інформації Національного банку України, Міністерства фінансів, 

Міністерства економіки та Державного комітету статистики України в 

квартальному розрізі. Після визначення множини показників, динаміка яких 

потенційно може свідчити про настання кризи, виникає не менш важлива 

проблема - агрегування інформації. Постійно відслідковуючи великий масив 

індикаторів, можна втратити бачення загальної картини, оскільки  зміни окремих 

індикаторів можуть віддзеркалювати й зовсім інші, некризові епізоди 

волатильності. Щоб не піти по хибному припущенню стосовно поведінки деяких 

показників, експерти використовують різні варіанти агрегування  інформації і, 

зокрема, побудову зведених індексів, динаміка яких є більш інформативною і 

наглядною. 

Для вітчизняної системи індикаторів кризи за відомою  методикою 

запропонованою Хокінсом та Клау [447; 448]  було побудовано агреговані індекси 

– тиску на валютний ринок, зовнішньої вразливості, фінансової нестабільності в 

Україні (на основі  інформації в місячному вимірі). Дослідження вразливості 

економіки України  за допомогою зведених індексів показало, що вірогідність 

виникнення фінансової нестабільності зростає нелінійно по мірі зростання 

кількості сигналів, що подаються працюючими індикаторами-передвісниками: 

якщо лише невелика кількість індикаторів подає сигнал, то ймовірність 

виникнення фінансової нестабільності залишається на низькому рівні, однак по 

мірі наростання тривожних симптомів вірогідність нестабільності на фінансовому 

ринку різко зростає. 

Таким чином, аналіз  показників, що характеризують економічний розвиток 

України та динаміка яких може свідчити про ймовірність розгортання кризи, 

показав, що побудова  системи моніторингу фінансової стабільності для України в 

принципі можлива і є доцільною, оскільки зменшує часовий лаг між самою 

оцінкою ризиків та  можливістю прийняття рішень. Важливим моментом, який 
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засвідчує світова практика, є те, що всі зведені індекси прогнозують фінансову 

нестабільність точніше, ніж найкращий із індикаторів-передвісників. 

Окрім аргументів «за» побудови систем раннього попередження кризи існує 

також досить сильна позиція критиків, щодо самої можливості розробки 

наукового підходу до оцінки економічних ризиків [238]. Серед аргументів 

«проти» варто назвати основні: 

По-перше, це відсутність (та неточність) інформації для ідентифікації  

великої кількості факторів ризику, що приводить до виключення із розгляду 

значущих чинників (для опису яких недостатньо інформації). Особливого 

забарвлення ця проблема набуває у випадку коли влада перешкоджає розкриттю 

інформації, наприклад, щоб уникнути паніки і погіршити ситуацію. 

По-друге, сумнівність тези щодо раціональної поведінки економічних 

агентів у період кризи. Практика показує, що суб’єкти в період нестабільності 

діють ірраціонально, а отже інформація про зростання ризиків може сама стати 

додатковим фактором нестабільності. 

По-третє, можливість різної інтерпретації змін показників. 

Трактування одних і тих же змін ключових показників в окремі періоди часу 

знаходиться в прямій залежності від загального економічного і/чи політичного 

контексту, а отже може трактуватись і як негативна тенденція, і як необхідні 

позитивні зміни. 

По-четверте, неможливість передбачити та оцінити велику кількість 

ризиків в силу того, що з ними не зустрічались раніше. 

Слід зазначити, що незважаючи на існування всіх названих обмежень і 

слабких місць існуючих методик,  це однак, не стримує зусиль наукової спільноти 

по розробці наукового підходу до оцінки економічних ризиків, оскільки він дає 

можливість значно знизити ймовірність втрат від кризових катаклізмів. 
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4.4. Тіньові капітали та економічне зростання в Україні 

 

Визнання факту, що тіньова діяльність є важливим складовим елементом 

сучасної економічної системи змушує в умовах пошуку шляхів  виходу на стійкі 

темпи розвитку розглядати проблеми пов’язані з наявністю тіньового сектору як з 

точки зору оцінки його масштабів так і впливу на темпи економічного зростання. 

За тривалий час дослідження тіньової економіки у світі було  розроблено 

багато різних методів оцінки її розмірів. Серед найбільш відомих підходів, що дає 

можливість здійснювати міжнародні порівняння – розрахунки на основі MIMIC 

моделі [530, 502]. Останні оприлюднені результати проведені Ф.Шнайдером та 

Л.Медіною (Leandro Medina & Friedrich Schneider, 2019) представляють розмір 

тіньової економіки для 157 країн за 1991–2017 рр. Отримані оцінки для світової 

економіки підтвердили наявність спадного тренду –  зменшення рівня з 1991 по 

2017 рік становить 6,8 %. Тестування адекватності отриманих оцінок включало 

використання супутникових даних про інтенсивність нічних вогнів як проксі для 

розміру економіки країн, а порівняння результатів із оцінками національних 

статистичних бюро 23 країн (застосовано метод розбіжності) продемонстрували 

стабільні та подібні результати [502]. 

Середній показник рівня тіньової економіки України у 45,5% є значно 

вищим за середній  для всіх 157 країн за період з 1991-2017 рр., що становить 

30,9%  від ВВП (табл. 4.12). Серед країн, що мають найвищі показники «тіні» – 

Болівія, Грузія, Нігерія; найнижчі – Швейцарія, США, Австрія. Відносна різниця 

між найменшим (6,4%) та найбільшим значеннями (62,9%) – майже у 10 разів – 

свідчить про різне сприйняття та політику детінізації у цих країнах. Результати 

свідчать про те, що країни ОЕСР мають  найнижчі значення – менше 20% від 

офіційного ВВП; тіньової економіки більше в Латинській Америці та на південь 

від Сахари, в середньому майже 38 і 39 відсотків ВВП [502]. 

Аналіз динаміки розвитку тіньової економіки України за даними, які 

отримали Ф.Шнайдер та Л.Медіна, показав, що тіньовий сектор скоротився 

упродовж 1991-2017 рр. із 48,7% до 42,3% ВВП. Серед очікуваних 



299 

 

 

закономірностей – у кризові періоди тіньова діяльність зростала (рис.4.7). 

Порівнюючи середні значення груп країн на проміжку 2010-2017 рр., варто 

зазначити, що відносно більша частина вітчизняної економіки знаходилась в тіні 

(39,9%) порівняно з економіками, що розвиваються (27,9%), з країнами з низьким 

рівнем доходу (36,3%), з економічно розвинутими країнами (14,2%). 

Таблиця 4.12  

Топ-5 країн за розміром тіньової економіки  у світі: середній рівень  

за період 1991-2017 рр., % від ВВП 

Найменший рівень Найбільший рівень 

Швейцарія 6,4 Зімбабве 53,8 

США 7,6 Танзанія 56,0 

Австрія 7,9 Нігерія 56,8 

Люксембург 9,6 Грузія 61,8 

Нідерланди 9,9 Болівія 62,9 

Україна - 45,5 

Світ - 157 країн - 30,9 

Джерело: складено за даними [502]. 

 

 
 

Рис. 4.7. Розмір тіньової економіки в Україні та середнє значення по групі 

економік , що розвиваються, % від ВВП 

Джерело: складено за даними [502]. 

Слід зазначити, що оцінки рівня тіньової економіки в Україні дуже 

різняться, оскільки залежать від методу, який використано експертами та сфери, 

що оцінюється. Так, за результатами дослідження масштабів тіньової економіки в 

Україні, що провела компанія Ernst & Young за підтримки Mastercard у рамках 
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укладеного Меморандуму про співробітництво з Міністерством розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України, Національним банком 

України та Державною службою статистики України у 2018 р. тільки 23,8% від 

офіційного ВВП перебувало в тіні. За результатами дослідження української 

економіки, частка тіньового ВВП складала 846 млрд гривень, з них: 

 19,7% ВВП (702 млрд грн) становить готівкова тіньова економіка, 

 4,1% ВВП (144 млрд грн) – домашнє виробництво товарів для власного 

кінцевого використання, тобто – негрошова тіньова економіка [264]. 

Оскільки різні сфери національної економіки характеризуються різною часткою в 

ній нелегального сектору, то інтегральний показник рівня тіньової економіки, 

який розраховується експертами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України, більш широко висвітлює таке  явище, як тіньова 

економіка. Згідно із значенням інтегрального показника, що є комплексним 

індикатором (розраховується з використанням чотирьох методів: «витрати 

населення – роздрібний товарооборот», збитковості підприємств, електричного та 

монетарного) рівень тіні у 2018 р. складав 30 % від ВВП, що є значно вищим, ніж 

за розрахунками компанії Ernst & Young (рис.4.8).  

 

 

Рис. 4.8. Динаміка інтегрального показника рівня тіньової економіки та 

реального ВВП України у 2004-2019 рр. 

Джерело: дані Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України (у 2019 р. оцінка) [163, 264]. 
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Починаючи з 2008 р. інтегральний показник перевищував критичний рівень 

економічної безпеки (30% від ВВП) вказуючи на те, що в економіці функціонує 

система відтворення тіньових відносин [264]. Така ситуація означає, що в Україні 

вже досить тривалий період накопичується деструктивний вплив на режим 

конкуренції й ефективність виробництва, на умови відтворення робочої сили, 

структуру споживання, що у цілому стримує темпи зростання. 

Кількісна оцінка впливу тіньової економіки на економічну динаміку в 

Україні упродовж 1999–2019 рр. підтверджує наявність тісного (Prob.(t-

Statistic)=0,000) статистичного зв’язку між  ними:  при зростанні на 1% тіньової 

економіки  темпи реального ВВП скорочуються на 1,2% (в середньому за інших 

рівних умов):  

Y = -1.211*SHADOW + 42.457,       (4.2)  

(0,0000)  (0,0000) 

R2 =0,625864;  DW=2.447024;  Prob(F-statistic)= 0.000020. 
 

Модель реалізовано та перевірено на адекватність в середовищі пакету Eviews 9.0; 

де Y – реальний ВВП, % зміна до попереднього року; SHADOW – інтегральний 

показник рівня тіньової економіки, % від ВВП. 

Разом з тим, світова практика свідчить, що у короткостроковому періоді 

тіньова економіка може мати й позитивні ефекти. Зокрема, основною умовою 

такого позитивного впливу є  залучення в процес економічного відтворення 

тіньового сектору ресурсів – матеріальних, нематеріальних, людських – які за 

існуючих умов в легальній економіці не були б задіяними. В умовах кризових 

негараздів такий ефект створює  свого роду «подушку безпеки», яка  послаблює 

негативні наслідки нестабільності. 

На рис.4.9 представлено динаміку фактичних змін реального ВВП України, 

який оцінено 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 б більш високі темпи зростання майже на всьому 

виділеному часовому проміжку.  
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Рис. 4.9. Динаміка змін обсягів реального ВВП та розрахованого ВВП із 

врахуванням тіньової економіки, % до попереднього періоду 

Джерело: розраховано автором на основі даних Держстату та Міністерства 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

 

На окремих часових періодах, зокрема, упродовж 2010-2012 та 2015-2018 

рр. фактичний ВВП у реальному вимірі є меншим, ніж офіційні реальні дані. Це 

говорить про виведення частки створеного ВВП за межі країни. Таку гіпотезу 

підтверджують оцінки нелегальних фінансових потоків з України, що за даними 

Global Financial Integrity склали у 2010-1012 рр., відповідно, 13,8 і 17,9 та 21 

млл.дол. США, а також активізація тіньових схем у зовнішній торгівлі - зростання 

обсягів  «сірого імпорту» та тіньового експорту товарів.  

«Тінь» у зовнішньо-економічній діяльності. На рис.4.10-4.11 

представлено оцінки тіньового експорту та імпорту з 28 країнами ЄС, що 

розраховані на основі різниці між офіційними даними Державної служби 

статистики України та Євростату. Розрахунки вказують на значні потоки 

контрабандного експорту товарів, що  прямували до країн ЄС (наприклад, від 

3161 млн.дол.США у 2008 р. до 1420  млн.дол.США у 2019 р.) та імпорту (8453 

млн.дол.США у 2007 р. до 2795 млн.дол.США у 2019 р.). Динаміка частки «тіні» у 

відносному вимірі хоча й зменшилась від 18% до 6% у структурі експорту та з 29 
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до 10% у структурі імпорту, однак є досить значною, що спотворює картину 

торгівлі з країнами ЄС та зменшують  створений ВВП України.  

 

Рис. 4.10. Тіньовий експорт товарів з України до ЄС у номінальному та 

відносному рівнях упродовж 2005-2019 рр. 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України та 

Євростату [255; 411]. 

 

Рис. 4.11. Тіньовий імпорт товарів з ЄС до України у номінальному та 

відносному рівнях упродовж 2002-2019 рр. 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України та 

Євростату [255; 411]. 
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Порівняльний аналіз обсягів експорту та імпорту за даними Державної служби 

статистики України та Федеральної митної служби РФ дає можливість, за наявності 

розбіжностей у офіційних даних, розрахувати  тіньові потоки між країнами (табл. 

4.13). Хоча з 2010 р. обсяг товарообороту  зменшився утричі (з 35629,9 до 11746,8 

млн.дол.США за даними ДССУ), проте обсяг розбіжностей збільшився. Найбільша  

у період 2006-2018 рр. величина «тіні» у товарообороті становила 5334,3 

млн.дол.США у 2014 р., а це майже п’ята частина (19,2% ) фактичного 

товарообороту. За результатами 2018 р. тіньова торгівля складала 21,6%, тобто 

3236,3  млн.дол.США не враховано при офіційних розрахунках в Україні.  

Таблиця 4.13 

Товарооборот України та РФ у 2006-2018 рр. 

  2006 2008 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

Товарооборот 

України з РФ  

(за даними ДССУ ), 

млн. дол. США 

22437,9 35149,8 35629,9 22476,9 11787,5 8742,2 11138,4 11746,8 

Товарооборот 

України з РФ  

(за даними РФ), млн. 

дол. США 

24221,0 39821,0 37186,6 27811,2 14965,7 10292,8 12854,6 14983,1 

«Тінь», млн. 

дол. США 
1783,1 4671,2 1556,8 5334,3 3178,3 1550,6 1716,1 3236,3 

Частка тіні  

(за даними України) 

в товарообороті, % 

7,9 13,3 4,4 23,7 27,0 17,7 15,4 27,6 

Частка тіні  

(за даними РФ) в 

товарообороті, % 

7,4 11,7 4,2 19,2 21,2 15,1 13,4 21,6 

 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України та 

Федеральної митної служби РФ [255; 275]. 
 

Наявність «тіні» у зовнішньо-економічній діяльності проявляється не тільки 

через ввезення та вивезення товарів по нелегальним  каналам, але й незаконне 

відшкодування ПДВ по експорту, неповернення експортної виручки, несплату 

митних платежів й т.і., що у кінцевому рахунку призводить до декапіталізації 

економіки – втечі капіталів, зменшення  ресурсів і  національного багатства 

України.  
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Втеча капіталів. Вивіз капіталу, як економічне явище існує практично в 

усіх країнах, однак в періоди нестабільності та в умовах загострення пошуку 

внутрішніх ресурсів розвитку набуває особливого значення. Найбільш складними 

питаннями, що викликають дискусії є трактування змісту самого вивозу капіталу 

та його структури. Це в свою чергу формує методологічну невизначеність 

кількісного оцінювання його обсягів. Для України  питання скорочення вивозу 

(особливо втечі) національного капіталу набуває стратегічного значення, адже ми 

втрачаємо  кожного року значну частку фінансового потенціалу країни. Це 

ставить на порядок денний  завдання проведення кількісної оцінки їх обсягів. 

Не вдаючись у дискусію щодо термінологічного визначення даних 

процесів,  наведемо наступне, яке подане у Фінансовому словнику: «вивезення 

капіталу» – це розміщення капіталу за кордоном з метою отримання прибутку від 

підприємницької діяльності. Здійснюється у формі банківського переказу чи у 

формі поставок засобів виробництва для реалізації комерційних проектів. 

«Втеча» капіталів – стихійний, масовий, не регульований державою відплив 

грошових коштів підприємств і населення (валюти) за кордон з метою 

надійнішого та вигіднішого їх розміщення, а також для того, щоб уникнути 

інфляції, високого рівня оподаткування чи експропріації.[73]. 

Варто відзначити, що більшість визначень вивозу і втечі капіталів містить 

перелік причин даного явища. Автори електронного підручника по інноваційному 

курсу «Тіньова економіка та економічна злочинність» у рамках діяльності Фонду 

Сприяння (Фонду Сороса) створеному за підтримки Інституту Відкрите 

Суспільство, узагальнили причини втечі капіталів із Росії. Оскільки для 

української економіки (як і для інших країн з перехідною економікою) вони є 

практично тотожними, то доцільним буде їх розглянути. Серед основних 

актуальних і для України слід  назвати наступні:  1) загальні несприятливі  умови 

формування економічного та інвестиційного  клімату в країні (падіння темпів 

зростання та інвестиційної активності, нарощування політичної нестабільності, 

скорочення ємності ринку, високий бюджетний дефіцит, слабкість національної 

валюти, нерозвиненість інфраструктури фінансових ринків та ін.);  2) надмірно 
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енергійні заходи та рецепти по лібералізації національної економіки, що нав’язані 

світовими фінансовими організаціями (перш за все, МВФ);  3) наслідки 

господарського курсу, що проводився в країні, у тому числі й у 

зовнішньоекономічній сфері: зростання податкового тягаря, очікування 

девальвації національної валюти, жорстка кредитна політика та ін.;  4) надмірно 

високий рівень фіскальних ставок і неефективність системи нарахування та 

стягування податків, низька якість податкового законодавства;  5) недовіра 

бізнесу до уряду, а населення – до банків та інших фінансових інститутів, 

діяльність яких пов’язана з розпорядженням активами вкладників;  6) 

криміналізація економічної діяльності, висока ефективність легалізації доходів 

злочинного походження шляхом здійснення зовнішньоекономічних операцій;  7) 

високі ризики ринкового знецінення капітальних активів [131]. 

Розгляд причин вивозу та втечі капіталу дає можливість виділити основні 

характеристики вивозу капіталу – цілі, форми, інструменти (що представлені у 

табл.4.14) та спробувати назвати деякі відмінності між ними. Поняття «витік 

капіталу» і «втеча капіталу», на думку фахівців [102], можуть відрізнятись 

швидкістю та обсягами капіталів, а також мотивами, що спонукають їх власників 

до дій. Так, «втечу», як правило, характеризує – висока швидкість переміщення, 

значні обсяги та «страх» власників втратити капітали через несприятливу 

економічну чи політичну ситуацію в країні. «Витік» – повільне переміщення 

капіталу, власником якого рухають такі мотиви як: бажання отримати більший 

прибуток в обхід закону, «відмивання» грошей, збереження капіталів й т.і. 

«Вивіз» капіталу відбувається легальним і нелегальним способами, а «витік» і 

«втеча», як правило, проходять нелегально, що робить надзвичайно важким 

оцінку їх масштабів. Зазначимо, що поняття «притік» та «відтік» у даному 

контексті характеризують явища усіх зовнішньоекономічних потоків капіталу і 

включають вивіз/втечу. 

На жаль, на сьогоднішній день відсутній системний моніторинг втечі 

капіталів з української економіки і в економічній літературі та ЗМІ можна знайти 

тільки окремі експертні оцінки. Причиною даної ситуації, як зазначено вище, є 
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невизначеність термінології, тобто в економічній теорії та практиці сьогодні 

немає єдиної думки ні щодо понятійного апарату – який з термінів слід 

використовувати: «вивіз капіталу», «відтік капіталу», «втеча капіталу» – ні щодо 

методики їх оцінювання. 

Таблиця 4.14 

Характеристики вивозу капіталу 

Комплексні задачі Конкретні цілі Форми  Канали та інструменти 

Розвиток бізнесу, 

інвестиційні проекти 

1. Створення 

передбачуваних умов 

для інвестування. 

2. Використання 

ефективних методів 

реалізації контрактів. 

3. Страхування від 

інфляції. 

Прямі інвестиції у 

зарубіжні фірми 
 отримання дозволу від 

Центрального банку, 

 фіктивні угоди, 

 офшорні компанії, 

 видача кредитів за 

кордон, 

 використання 

«пробілів» у валютному 

регулюванні, 

 вивіз капіталу 

готівкою, 

 фінансові інструменти 

Мінімізація податків 
4. Мінімізація 

податків 

Депозити в 

закордонному 

банку і (чи) прямі 

інвестиції в 

іноземну фірму 

Заощадження на 

випадок кризи 

(переслідування) 

5. Відмивання грошей. 

6. Заощадження на 

«чорний день», на 

випадок кризи чи 

покарання за 

порушення законів 

Вкладення в 

нерухомість, 

відкриття 

накопичувальних 

рахунків 

Джерело: [43]. 

 

Спільним, що не викликає дискусій в усіх визначеннях втечі капіталу є те, 

що це є стійкий і у значних  масштабах відтік економічних та фізичних 

активів21, що відбувається в легальній та нелегальній формах і призводить до 

скорочення фінансово-інвестиційних ресурсів країни. За відсутності методики 

розрахунків обсягів втечі капіталу одним із підходів може слугувати аналіз 

динаміки платіжного балансу (ПБ) країни. За недостатньої прозорості 

інформаційної бази  та дискусійності наповнення терміну втечі капіталу, його 

кількісну оцінку можна дати у вигляді верхньої та нижньої меж. У якості нижньої  

оцінки, як правило, використовується рівень „чистих помилок та упущень”, 

                                                
21 Капітал, що тікає може бути в різній формі вираження: готівкових чи безготівкових грошових коштах 

(найчастіше у іноземній валюті), цінних паперах, дорогоцінного каміння чи металу, сировинних ресурсах й т.і. 
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верхньої – за широким трактуванням: сума окремих статей ПБ. Для того, щоб 

адекватно оцінювати ситуацію варто мати точну оцінку обсягу втечі 

національного капіталу. На практиці більш близькою до реальної є оцінка, що  

наближається до верхньої межі, і яка розраховується як сума декількох статей 

платіжного балансу. В даному випадку говорять про втечу капіталу у широкому 

розумінні. Широке визначення втечі капіталу базується на протиріччі між 

інвестиційними цілями окремих фірм та інвестиційних цілей країни. 

Згідно  даного підходу на основі даних платіжного балансу України була 

зроблена оцінка обсягу втечі капіталу з України: від min-х щорічних значень у 

2004-2006 рр. та 2008-2010рр., коли «помилки та упущення» ПБ дорівнювали 0 до 

max-го  у 2007 році в 19264 млн.дол.США за широким визначенням, як суми 4-х 

статей ПБ. Розрахунки свідчать, що на часовому проміжку 2000-2010 рр. було два 

значних піки втечі капіталу – у 2004-му та 2007-му роках (за цей період річні 

обсяги втечі капіталу зросли майже удвічі із 10,3 млрд.дол.США  у 2004 р. до 19,3 

млрд.дол.США у 2007 р.). Якщо перший можна пов’язати із негативними 

очікуваннями змін внаслідок політичної ситуації, то другий, більш за все, у рік 

високих темпів зростання економіки свідчить про збільшення тіньової економіки. 

У посткризові роки обсяги втечі за даними ПБ зменшились. Однак 

привертає увагу зміна структури втечі капіталу: значне збільшення  валюти поза 

банками (від 70 до 99%) та скорочення складової обсягів недоотриманої виручки 

за експорт і оплати за імпорт, що не надійшов (наприклад, із 27% у 2007р. до 

0,28% у 2010р.). Останнє виглядає дивним і навряд чи означає скорочення обсягів 

втечі, а скоріше за все, свідчить про появу нових схем виведення грошей. 

На жаль, у Платіжному балансі України у явному вигляді відсутня 

інформація щодо зростання/зменшення фінансових потоків внаслідок 

спотворення обсягів і цін експортної продукції; її можна отримати  тільки в 

результаті аналітичних оцінок експертів. Фахівці підкреслюють, що зростання 

складової втечі капіталів за рахунок спотворення цін та обсягів  експортної 

продукції є результатом бажання отримати більшу власну маржу прибутків в 
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умовах покращання зовнішньоекономічної кон’юнктури,  сталих умов 

внутрішнього ринку та відсутності курсових коливань [263]. 

Зростаючим ризиком для економіки та валютного ринку, як свідчить 

рисунок 4.12) є зростаючі обсяги іноземної готівки поза банками, що є 

складовою обсягу втечі капіталу, причому дуже рухливою. У момент 

макроекономічної нестабільності, або кризи іноземна готівка стає активним 

інструментом виведення капіталу з національної економіки. За умов високого 

рівня доларизації економіки бажання вберегти свої капітали значно посилює 

існуючі проблеми в країні і може спровокувати за форс-мажорних обставин кризу 

на валютному ринку України. Прикладом вищесказаного є аналіз поведінки 

окремих нерезидентів у період розкручування фінансової кризи влітку 2008 року, 

коли на фоні паніки у банківський сфері розпродавались активи та отримані 

кошти провокували тиск на валютному ринку, оскільки були гравці, які були 

згодні  платити  за долар удвічі більше, щоб вивести капітал з України.  

 

Рис. 4.12. Обсяг іноземної готівки поза банками   

у 2008-2019 рр., млн.дол.США 

Джерело: складено за даними НБУ. 

Процес пошуку відповідей на питання щодо структури втечі капіталів з 

України як економічного явища, тобто чи всі його елементи є злочинними і як з 
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ними боротися ускладнюється практично відсутністю інформації. Більш того, слід 

наголосити, що сьогодні немає точних статистичних показників, які б 

характеризували саме втечу капіталу, оскільки тільки незначна її частина 

фіксується в офіційній статистиці (наприклад, кількість зареєстрованих 

кримінальних справ, чи кількість людей, що притягнуті до кримінальної 

відповідальності, тощо). І тому дослідники для того щоб зробити хоча б 

мінімальні оцінки  змушені аналізувати матеріали засобів масової інформації, 

офіційні документи (інструкції, нормативні акти) і аналітичні матеріали, інтерв’ю 

експертів, поглиблені структуровані інтерв’ю з підприємцями, результати 

соціологічних опитувань. В результаті їх оцінки є, як правило, розрізненими, 

неповними, неспівставними. 

Використання даних Платіжного балансу дає можливість отримати, хоча й 

неповну, як було зазначено вище, однак структуровану оцінку вивозу капіталу. 

Окрім втечі капіталів, як прихованого відтоку, необхідно виділити дві легальні (в 

рамках діючого законодавства країни) складові вивозу капіталу. Перша – це 

експорт капіталу (сума прямих та портфельних інвестицій з України).  Якщо 

втеча капіталу (нелегальний його вивіз за кордон, що супроводжується, як 

правило, порушенням законів  або норм країни-походження), то експорт капіталу 

- вивіз капіталу, який здійснюється при повному виконанні всіх вимог закону. 

Явища, що характеризують ці поняття розрізняються не тільки по формі, але у 

більшій мірі по змісту. Експорт капіталу є нормальним економічним феноменом, 

що за визначенням підлягає регулюванню і який не представляє загрози для 

національної економіки. Експорт капіталу може сприяти  експорту товарів і 

підтримці зайнятості, вирішенню інших національних проблем. На скільки дана 

складова відтоку капіталів є продуктивною (ефективною) з точки зору розвитку 

національної економіки залежить від того чи використовується даний процес як 

інструмент торгової (чи загалом соціально-економічної) політики країни. Як 

показує табл.4.15, упродовж 2000-2010 рр. обсяги  експорту капіталу були 

найменшою складовою вивозу. 
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Таблиця 4.15 

Динаміка обсягів вивозу капіталів з України 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Втеча капіталу 

(по широкому 

визначенню) 

-1758 -1621 -3608 -2686 -10275 -6662 -12882 -19264 -14970 -9937 -6050 

Експорт капіталу -5 -23 0 -13 -10 -275 -3 -702 -1010 -170 -753 

Відтік капіталу -1 171 -1 383 -952 -1 658 -1 878 -3 322 -4 459 -6 784 -9 599 -8 901 -11 671 

Вивіз капіталу -2934 -3027 -4560 -4357 -12163 -10259 -17344 -26750 -25579 -19008 -18474 

Індекс змін до попереднього періоду, % 

втеча капіталу - 92,2 222,6 74,4 382,5 64,8 193,4 149,5 77,7 66,4 60,9 

вивіз капіталу - 103,2 150,6 95,5 279,2 84,3 169,1 154,2 95,6 74,3 97,2 

реальний ВВП 106 109,2 105,2 109,6 112,1 102,7 107,3 107,9 102,3 85,2 104,2 

Зміна валютного курсу (грн./дол.США) на кінець періоду, % 

Ном.девальвація(-), 

ревальвація(+)  
-4,18 2,50 -0,64 0,02 0,49 4,81 0,00 0,00 -52,48 -3,70 0,29 

Джерело: розраховано за даними Платіжного балансу України [181]. 

 

Найбільшою за обсягами є третя складова вивозу капіталів, куди включено:  

 сплачені  поточні трансферти;  

 виплати нерезидентам доходів від інвестицій (на нашу думку, це не 

втеча капіталу, а нормальний процес відтоку), 

 обсяги залишків на рахунках і депозитах за кордоном22 (оскільки 

неможливо із загального обсягу, що відображений у статті платіжного балансу 

виділити втечу, адже там включені і рахунки тих підприємств, що відкривали їх 

легально, тому ця сума включена нами у обсяг відтоку капіталу), 

 обсяги простроченої заборгованості за торговельними операціями та 

від’ємне сальдо торгових кредитів (оскільки це може бути і не втеча, а лише 

затримка  оплати по торговельних операціях, тому нами ці величини були 

включені у розрахунки суми відтоку капіталу). 

У контексті нівелювання наростаючих ризиків, які пов’язані із значними 

обсягами вивозу капіталів з України, основну увагу слід зосередити на втечі 

капіталів, яка по суті свідчить про наявність проблем в національній економіці, 

низьку ефективність внутрішнього інвестування; веде до збідніння  національної 

економіки, зниження можливого рівня інвестицій і, в кінцевому рахунку, до 

погіршення перспектив розвитку. На даному етапі ця проблема  може бути 

                                                
22  Інформація з бази даних Банку  міжнародних розрахунків (BIS) по 40 країнам, без Кіпру. 
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вирішена лише шляхом  ліквідації мотивів до нелегального вивозу капіталу через 

створення економічних умов для інвестування в українську економіку. Найбільш 

відомими кроками на шляху до зменшення втечі/вивозу капіталу, як показує 

світова практика, є створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, 

посилення боротьби з тіньовою діяльністю, забезпечення контролю за 

дотриманням законності при митному оформленні товарів. 

«Тінь» на ринку праці. Аналіз тіньової діяльності на ринку робочої сили 

має свої особливості, оскільки потребує специфічних методів оцінки та 

розуміння, що окрім негативного впливу – тіньової зайнятості та прихованої 

оплати праці – варто розглядати й позитивні та соціальні ефекти. 

Серед важливих методів оцінки ситуації на ринку праці є опитування, 

зокрема, з точки зору оцінки «тіні» доречно використати опитування 

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

UUDWS)», яке було проведено вкінці 2017 року як прямий метод дослідження 

ринку праці і виявлення незадекларованої зайнятості, й мало за мету оцінити 

розмір та характер незадекларованої праці в Україні. Опитування такого роду 

вперше проведено в Україні щоб розглянути як попит, так і пропозицію 

незадекларованої праці в країні [185; 415; 512].  

Анкета була розроблена за методологією Євробарометра (EC, 2014) [542]. 

Усім опитаним було представлено визначення незадекларованої зайнятості як 

«діяльності, яка уникає частково або повністю декларування доходів у податкових 

органах, але є законною» [568]. Результати опитування (табл.4.16) 

продемонстрували, що біля 7 відсотків респондентів визнають, що протягом 

останніх 12 місяців працювали без декларування, в той же час близько 46 відсотків 

респондентів знають когось, хто працює без декларування, а кожен третій 

респондент вважає, що не менш ніж 50 відсотків населення України працює 

незадекларовано. Вік більшості осіб, які працювали без декларування, складає від 35 

до 54 років, вони проживають у містах і вважать себе безробітними, найманими 

працівниками або самозайнятими. Основними видами наданих послуг, які містили у 

собі незадекларовану діяльність, були послуги з ремонту або благоустрою житла, 
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продаж сільськогосподарської продукції, садівництво, ремонт автомобілів та продаж 

товарів чи послуг, пов’язаних із хобі респондентів.  

Таблиця 4.16  

Результати опитування щодо залученості у сферу  

незадекларованої діяльності 

 
Так Ні 

Відмовились від 

відповіді 
Не знаю 

Стать 

Жінки 16% 79% 1% 4% 

Чоловіки 21% 71% 2% 6% 

Тип поселення 

Сільська місцевість 14% 82% 1% 3% 

Місто 22% 70% 1% 6% 

Вікова група 

15 ‒ 24  16% 76% 3% 5% 

25 ‒ 34  26% 71% 1% 3% 

35 ‒ 44  23% 71% 0% 6% 

45 ‒ 54  21% 71% 4% 5% 

55 ‒ 64  11% 82% 1% 5% 

65 років+ 12% 82% 1% 6% 

Зайнятість 

Зайнятий 21% 71% 2% 6% 

Само зайнятий 33% 54% 8% 5% 

Безробітний 19% 77% 1% 4% 

Пенсіонер 11% 83% 1% 5% 

Студент 8% 86% 0% 6% 

Інше 26% 73% 0% 1% 

Фінансовий стан 

Бідний 15% 82% 0% 3% 

Середній 18% 76% 1% 6% 

Добре 20% 73% 3% 4% 

Дуже добре 31% 65% 0% 4% 

Галузь 

Будівництво 24% 47% 12% 17% 

Промисловість 24% 72% 0% 4% 

Побутові послуги 23% 69% 8% 0% 

Транспорт 15% 81% 0% 4% 

Особисті послуги 37% 63% 0% 0% 

Роздрібна торгівля 24% 60% 4% 12% 

Послуги з ремонту 15% 67% 7% 11% 

Готелі, ресторани 55% 45% 0% 0% 

Сільське господарство 16% 78% 0% 6% 

Інше 19% 78% 1% 2% 

Джерело: [512]. 
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Серед основних причин працювати без декларування в Україні найчастіше 

були названі: труднощі в пошуку регулярної роботи, сезонність роботи, 

загальноприйнята практика такої роботи, недовіра до державних органів, а також 

взаємна вигода від продажу чи надання послуг, або купівлі чи отримання послуг 

без декларування. Результати опитування також свідчать, що українські 

працівники мають низький рівень захисту, а саме щодо відносин, що регулюють 

отримання заробітної плати, оскільки значна її частина виплачується «в конверті». 

Крім того, неофіційна праця в середньому генерує нижчий дохід, ніж офіційна 

праця [512]. 

За результатами моніторингових опитувань населення України, що 

проводяться ГО «Центр «Соціальний моніторинг» та «ГО» Український інститут 

соціальних досліджень імені Олександра Яременка» спільно з відділом 

моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут 

економіки та прогнозування НАНУ» про неофіційні платежі за основним місцем 

роботи у грудні 2018 р. повідомили 21,9% економічно активного населення, 

відмовились відповідати – 6,3% (рис.4.13). У середньому такі виплати становлять 

36,3% особистого доходу тих, хто їх має. Про неофіційні платежі повідомили 

27,4% найманих робітників, 12,5% тих, хто працює на себе (само зайнятих), 50% 

тих, хто працює у власному (сімейному) бізнесі [7]. 

Після максимального на часовому проміжку 2000-2019 рр. значення 

спостерігається тенденція в напрямку зменшення рівня неформальної зайнятості 

населення із 26,2% у 2015 р. до 20,9% у 2019 р. (рис.4.14). Серед факторів, що 

сприяли скороченню неформального сектору – збільшення зовнішньої трудової 

міграції. Зростання відтоку робочої сили з України зменшило неформальну 

зайнятість та офіційний рівень безробіття. 
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Рис. 4.13. Питома вага респондентів, які повідомили, що отримують  

платню за свою роботу неофіційно («з рук в руки», «в конверті» тощо),  

або відмовилися відповідати на запитання (серед економічно 

 активного населення), % 

Джерело: складено за даними [7]. 

 

 

Рис. 4.14. Зайняте населення у неформальному секторі економіки  

у віці 15-70 років, у % до загальної кількості зайнятих 

Джерело: складено за даними Держстату та Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України. 
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За результатами 2019-го року найбільша частка неформально зайнятого 

населення спостерігалась у будівництві (84,6%), сільському господарстві (51,7%), 

тимчасовому розміщуванні й організації харчування (27,5%), оптовій та 

роздрібній торгівлі (17,6%) [189]. Структура неформальної зайнятості за ВЕД 

практично повторює галузеву структуру тіньового сектору економіки, що вказує 

на тісний зв'язок між тіньовою економікою та неформальною складовою 

зайнятості. 

VAR модель оцінки взаємозв’язків тіньової економіки, неформальної 

зайнятості та економічної динаміки в Україні. В якості програмного 

забезпечення використано економетричний пакет EViews 9.0. Аналіз проведено 

на офіційних даних Державної служби статистики України та  Міністерства 

економіки і торгівлі за період 1999-2017 рр.:  Y – зміна реального ВВП України (% 

за рік), SHADOW – рівень тіньової економіки (% як частка офіційного ВВП), 

INFORMAL – рівень неформальної зайнятості (% як частка неформально 

зайнятих працівників до загальної кількості зайнятих). 

Перевірку рядів на стаціонарність проведено за допомогою тесту 

Квятковськи-Філіпса-Шмідта-Шина (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Unit Root 

Test), який виявив, що ряди є стаціонарними у рівнях. Для визначення порядку 

VAR-моделі (оптимальної кількості лагів (р)) використано тести на довжину лага 

VAR Lag Order Selection Criteria та  на виключення лагів (Lag Exclusion Tests). 

Взявши до уваги довжину часових рядів та результати перевірки на наявність 

автокореляції залишків, для оцінювання VAR-моделі як оптимальну кількість 

лагів обрано два. Перевірка змінних моделі на екзогенність/ендогенність за 

допомогою тесту Грейнджера (Grander Causality/Block Exogeneity Wald Tests) дала 

підстави для відхилення припущення, що всі змінні є екзогенні, отже, у 

побудованій VAR-моделі вони є ендогенними. Перевірка стійкості моделі (всі 

точки характеристичного поліному лежать у середині одиничного кола) та аналіз 

статистичних характеристик (Akaike information criterion, Schwarz criterion, Adj. R-

squared) при її оцінюванні дали підстави для висновку про коректність побудови 

та адекватність VAR-моделі (4.3): 
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Y = - 0.820*Y(-1) - 0.597*Y(-2) + 0.254*INFORMAL(-1) - 1.631*INFORMAL(-2) - 

2.419*SHADOW(-1) +0.863*SHADOW(-2) + 86.567,    

INFORMAL = 0.047*Y(-1) + 0.012*Y(-2) + 0.991*INFORMAL(-1) - 0.151*INFORMAL(-

2) + 0.171*SHADOW(-1) - 0.134*SHADOW(-2) + 2.448,  

SHADOW = 0.118*Y(-1) + 0.129*Y(-2) –  0.389*INFORMAL(-1) + 0.792*INFORMAL(-2) 

+ 1.183*SHADOW(-1) - 0.492*SHADOW(-2) + 1.344                                                         (4.3) 

 

Для побудови наведених імпульсних функцій відгуків було використано 

підхід на основі декомпозиції Чолеського. Форма представлених графіків 

(рис.4.15) свідчить про різну величину ефектів від шокового впливу на показник 

реального ВВП обраних показників. Хоча й напрями впливу на різних проміжках 

є різними, однак після 14-го періоду вони затухають. Це свідчить про те, що 

індивідуальні шоки/зміни обраних показників (рівня неформальної зайнятості та 

тіньової економіки) мають тривалий вплив на економіку. На довгостроковому 

проміжку графіки збігаються до осі, що свідчить про стаціонарність рядів даних 

та стійкість системи. 

 
 

 

Рис. 4.15. Функції імпульсних відгуків змінної Y на шок змінних  

ІNFORMAL та SHADOW 

Джерело: розрахунки автора з використанням EViews 9.0. 

 

Окрім оцінки одноразового шоку на Y, представленого на графіках, було 

проведено також порівняльний аналіз кумулятивного значення шоку Y від шоку 

змінних INFORMAL та SHADOW. Розрахунки кумулятивного значення 

імпульсних відгуків змінної Y (to Cholesky (d.f. udjusted) one S.D. innovations) 
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показали, що обидва фактори мають негативний вплив (рис. 4.16). Кумулятивний 

ефект від SHADOW є більш різким і сильним - вже у другому періоді значення від 

імпульсу досягало 5,35 стд.відхилення, а з 3-го періоду шок Y зменшується і з 9-го 

стабілізується на 3,02. Вплив INFORMAL на Y, хоча і був спочатку повільніший, 

але на 5-му періоді негативні ефекти від змін факторів були вже рівними за 

силою, а потім величина впливу досягла 5,2 і мала згодом сильний негативний 

ефект. 

 

 

Рис. 4.16. Кумулятивні значення імпульсних функцій відгуків змінної Y  

на шок змінних ІNFORMAL та SHADOW 

Джерело: розрахунки автора з використанням EViews 9.0. 

 

Кількісну оцінку впливу двох виділених факторів на реальний ВВП 

отримано за допомогою розрахунку декомпозиції дисперсій змінних, які дають 

можливість визначити, на скільки відсотків зміна однієї змінної пояснюється 

зміною іншої. Наведені в табл. 4.17 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 обраному часовому проміжку 

здійснює на Y 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, 
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частка її впливу згодом зростає до 7%, що вимагає застосування інструментів 

коригуючої економічної політики. 

Таблиця 4.17  

Декомпозиція дисперсій змінної реального ВВП України (Y) 

Variance Decomposition of Y: 

Period S.E. Y INFORMAL SHADOW 

 1  3.969718  100.0000  0.000000  0.000000 

 2  6.949130  38.04226  2.581752  59.37599 

 3  7.025469  38.68985  3.208460  58.10169 

 4  7.326266  36.01579  3.974058  60.01015 

 5  7.411057  35.33569  5.966212  58.69810 

 6  7.447575  35.13134  6.744792  58.12387 

      12  7.474988  34.93192  7.141739  57.92634 

      24  7.475054  34.93155  7.141856  57.92659 

Джерело: розрахунки автора з використанням EViews 9.0. 
 

Модель показує досить сильний вплив на динаміку реального ВВП тіньової 

економіки, яка в свою чергу підтримується зростанням неформальної зайнятості, 

тому  зусилля спрямовані на скорочення неформального сегменту ринку праці, й у 

тому числі заходи направлені на розширення внутрішньої національної 

мобільності, детінізації сприятимуть активізації економічної динаміки в Україні.  

 

4.5. Корупція як бар’єр для ендогенного зростання 

Сьогодні корупція як зловживання державною посадою для отримання 

особистої вигоди  є бар’єром для розвитку процесу капіталізації, оскільки вносить 

спотворення в діяльність підприємств та держави, підриває їх зусилля по 

досягненню стійкого економічного зростання. Корупція приймає різні форми – 

підкуп, вимагання, патронат, «відкати» та інші варіанти зловживань 

адміністративними повноваженнями для власної вигоди. 

Дослідження впливу корупції на економічне зростання має довгу історію, 

що відслідковується з 60-х років, коли з’явились роботи Лефа, Гантінгтона, 

Талока [484, 453, 556]. Проте ще тоді поставлене питання «як корупція впливає на 

стан економіки, інвестиції і темпи зростання?» й досі залишається невирішеним, 

незважаючи на появу значного доробку у цьому напряму представників теорії 



320 

 

 

ендогенного зростання. Новий сплеск зацікавленості до вирішення проблеми 

бюрократичної неефективності з’явився у 90-х в результаті пошуку політичних та 

суб’єктивних факторів зростання. Аналіз досліджень впливу різних аспектів 

державної й недержавної політики, державного політичного устрою, політичної 

організації суспільства свідчать про продовження й до сьогодні дискусії щодо їх 

позитивних та негативних наслідків, зокрема, ефектів корупції. 

В роботах Лефа і Гантінгтона, (Leff, 1964; Hungtinton, 1968) припускалось, 

що корупція може збільшити економічне зростання через два типи механізмів: а) 

швидкі гроші дають можливість обійти бюрократичну тяганину; б) державні 

службовці будуть працювати краще, якщо їм дозволити брати хабарі [484; 453]. 

Однак, Шлейфер і Вішни (Shleifer, Vishny, 1993) вважають, що корупція 

уповільнює зростання [535]. В роботі (Murphy, Shleifer, Vishny, 1993) було 

показано, що країни у яких здібні люди займаються пошуком ренти, ростуть 

повільніше [509]. Аналізуючи корупцію з крадіжками та без крадіжок, а також 

виділяючи також ще один аспект, який посилює негативний вплив корупції: 

необхідність приховувати хабарі, дослідники наголошують на тому, що негативні 

ефекти є значно більшими, і вони призводять до втрат суспільства. 

В роботі Ейдта (Aidt, 2003) виділено чотири підходи до аналізу корупції, в 

яких підкреслено важливість двох моментів: по-перше, ролі чиновника, що є 

відповідальним за проведення політики і розробку інституцій («принципала»), та 

по-друге, інституцій як детермінант корупції [334]. Було виокремлено такі точки 

зору на корупцію, що визначають її ефекти:  

- ефективна корупція: корупція виникає щоб збільшити вигоду між 

агентами і підвищити ефективність розміщення, дозволяючи агентам у 

приватному секторі коригувати провали уряду; 

- корупція за наявності доброзичливого принципала, що делегує владу з 

прийняття рішень недоброзичливому агенту: рівень корупції залежить від витрат 

та виграшу розробки оптимальних інститутів; 

- корупція за наявності недоброзичливого принципала, що проводить 

неефективну політику з метою отримання ренти з приватного сектора; 
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- корупція, що само посилюється: виграш при корупції пов’язується з її 

стратегічною необхідністю доповнюваності в дії існуючих інститутів, тоді рівень 

корупції залежить від історії [334]. 

Варто зазначити, що дослідження механізмів різного впливу на темпи 

економічного зростання через корупцію відбувалось переважно завдяки розвитку 

економетричного моделювання. Результати емпіричних досліджень впливу на 

довгострокове економічне зростання факторів, що характеризують різні аспекти 

економічної державної політики, політичної організації суспільства представлені 

в табл.4.18. 

Таблиця 4.18 

Емпіричні результати впливу змінних економічної політики та якості 

політичної системи на економічне зростання 

Змінна 
Роботи, в яких досліджувався вплив змінної  

на економічне зростання 

Корупція Mauro (1995) (-, *) Welsch (2003) (-, *) 

Демократія 

мінімальні рівні Barro (1996) (1997) (+, *)  

високі рівні Barro (1996) (1997) (-, *)  

загальний вплив Alesina et al. (1996) (?, _) Minier(1998) (+, *)  

«Голос» Dollar and Kraay (2003) (-, *)  

Нерівність 

демократичні країни Persson and Tabellini (1994) (-, *) 

недемократичні країни Persson and Tabellini (1994) (+, _) 

загальний рівень 

нерівності 

Alesina and Rodrik (1994) (-, *)  

Forbes (2000) (+, ) 

 KnowLes(2001) (-, *) 

Політична 

нестабільність 
 

Barro (1991) (-, *), Barro and Lee(1994) (-, *), 

Sachs and Warner(1995) (-, _), Alesina, et al. (1996) 

(-, *), Caselli, et al. (1996) (-, *), Easterly and 

Levine (1997a) (-, *) 

Індекси 

політичних прав 

і громадянських 

свобод 

громадянські свободи 

Kormendi and Meguire (1985) (+, _), 

 Levine and Renelt (1992) (?,Оцінка не стійка), 

 Barro and Lee(1994) (-, *) 

загальний рівень Sachs and Warner (1995) (+, *) 

політичні права 

Barro (1991) (?, _) 

Barro and Lee (1994) (+, *) 

SaLa-i-Martin (1997a, b) (+, *) 

Політичні 

інститути 

обмеження на виконавчу 

владу 

AcemogLu, et aL. (2001) (+, *) 

незалежність судової 

влади 

Feld and Voigt (2003) (+, *) 

Право власності 

ICRG індекс Knack (1999) (+, *) 

ризики позбавлення 

прав власності 

Acemoglu, et aL. (2001) (+, *)  

Macarthur and Sachs (2001) (+, *) 
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Закінчення таблиці 4.18 

Змінна 
Роботи, в яких досліджувався вплив змінної  

на економічне зростання 

 індекси законності 

Barro (1996) (+, *) 

Acemoglu, et al. (2001) (+, *) 

Easterly and Levine (2001) (-, *) 

Dollar and Kraay (2003) (+, _) 

Alcala and Ciccone (2004) (+, _ / *) 

Rodrik et al. (2004) (+, *) 

 «+/-» показує знак впливу;  «?» відповідає роботам, в яких знак впливу не було визначено; 

 «*» показує значущий вплив, «_» - незначний вплив. 

Джерело: складено за [299; 405]. 

 

В контексті моделей ендогенного зростання бюрократична неефективність 

може впливати на темпи зростання опосередковано – зменшуючи норму 

інвестування, та прямо, наприклад, шляхом неправильного розподілу інвестицій 

між секторами. Подібним чином в неокласичних моделях зростання корупція 

може впливати на стаціонарний рівень доходу. Тим самим, якщо економіка 

знаходиться нижче стаціонарного рівня доходу, то більш  висока корупція може 

призвести до більш повільного зростання для даного рівня доходу [124]. 

Як показують дослідження Мауро (Mauro, 1995), Левіна та Ренелта (Levine, 

Renelt, 1992) [488; 501] між корупцією, бюрократичною неефективністю і нормою 

інвестування є негативний і статистично значущий зв'язок, причому сила зв’язку 

практично однакова для різних вибірок країн  за рівнем бюрократії. Факт 

наявності негативного статистично значущого зв’язку корупції та інвестицій 

узгоджується з тією обставиною, що корупція зменшує граничний продукт 

капіталу [124]. 

В дослідженнях різних бюрократичних аспектів економічної державної 

політики, політичної організації суспільства використовується широкий перелік 

індексів, таких як індекси корупції, демократії, політичних прав та свобод, 

індекси революції, державних переворотів і громадянської свободи й т.і., що не 

дають ясної й однозначної залежності між довгостроковим зростанням та 

корупцією (табл.4.18 – 4.19). Серед причин – дискусійність методології побудови  

використаних індексів, відсутність/затримка фактичних даних для їх побудови, 
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широке трактування визначення корупції, неврахування історичних особливостей 

та ситуації в країні, що досліджується.  

В таблиці 4.19 наведено результати кореляційного аналізу зв’язків 

реального ВВП та індексів, корупції, демократії, верховенства права в Україні. 

Для коректного висновку щодо результатів тестування гіпотези про наявність 

негативного впливу корупції та позитивного ефекту зростання демократії на 

темпи реального ВВП варто взяти до уваги особливості побудови даних індексів: 

індекс демократії та індекс корупції (згідно методології Freedom House) 

представлено у вимірі від 1 до 7, де 1 – означає найвищий рівень прогресу 

впровадження  в країні демократії та ліквідації корупції, і, відповідно, 7 – де панує 

високий рівень корупції та відсутність демократії; індекс верховенства права 

(World Justice Project,WJP) вимірюється у діапазоні від 0 до 1, де 0 – означає 

низький рівень правосуддя, 1 – високий. Коефіцієнт кореляції між показниками на 

часовому проміжку 2013-2019 рр. свідчить, що зниження демократії та  посилення 

корупції (зростання відповідних індексів DEMOCR_ind та CORRUPT_ind) 

негативно впливає на темпи реального ВВП, а посилення верховенства закону 

(зростання індексу RULE of LAW_ind) позитивно впливає на  темпи економічної 

динаміки в Україні. Високе негативне значення  коефіцієнта кореляції між 

індексами верховенства права та корупції  підкреслює, що шлях боротьби з 

корупцією в Україні – це зміцнення системи судочинства, контроль та 

впровадження законів у життя. 

В роботах Р.Барро (Barro, 1996) показано наявність як позитивного так і 

негативного зв'язку між рівнем демократії та зростанням на різних часових 

проміжках, зокрема, позитивного зв’язку – під час  досягнення країнами деякого 

рівня політичних індексів та негативного  – після деякої поворотної точки [349]. 

Поясненням, наприклад на думку Шараєва Ю.В., є той факт, що для країн, які 

переходять від диктаторських режимів до демократії, відновлення політичних 

прав і свобод та обмеження влади  має ключове значення для інвестицій та 

економічного зростання, оскільки підвищуються гарантії прав як особи, так і її 

власності, держава починає працювати в інтересах суспільства. Однак з 
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досягненням певного рівня демократії її подальше посилення має 

супроводжуватись перерозподілом доходів в інтересах більшості, тобто 

відбувається зростання податків і зниження стимулів до інвестицій, що 

уповільнює економічну динаміку [299]. За такого підходу для активізації 

економічного зростання більшого значення набувають політична стабільність і 

забезпечення економічних прав громадян, які свідчать, що держава і влада 

реалізують одну з найважливіших своїх функцій в економіці, сприяють 

довгостроковому зростанню і підвищенню добробуту громадян. 

Таблиця 4.19 

 Кореляційна матриця зв’язків реального ВВП України та індексів корупції, 

демократії, верховенства права 

2013-2019 рр. 
Реальний 

ВВП (Y) 

Індекс корупції 

(CORRUPT_IND) 

Індекс демократії 

(DEMOCR_IND) 

Індекс 

верховенства 

права (RULE of 

LAW_ind) 

Реальний ВВП (Y) 1.000000 -0.541256 -0.278398 0.515028 

Індекс корупції 

(CORRUPT_IND) 
-0.541256 1.000000 0.946943 -0.942837 

Індекс демократії 

(DEMOCR_IND) 
-0.278398 0.946943 1.000000 -0.935322 

Індекс верховенства 

права (RULE of 

LAW_ind) 

0.515028 -0.942837 -0.935322 1.000000 

Джерело: розраховано за даними звітів Freedom House та World Justice Project за 

відповідні роки [511; 577]. 

 

Країни та регіони відрізняються масштабами і мотивами корупції, 

концентрацією на різних рівнях адміністративної ієрархії, а також ураженими 

корупцією інститутами і сферами діяльності (політика, правосуддя, податкова та 

бюджетна система, державне регулювання, соціальні послуги й т.і.) [115]. 

Дослідження особливостей корупції в різних країнах, проведене Дрегером та 

Шнайдером (Dreher, Schneider 2006), дало можливість експертам виявити різні 

механізми взаємозв’язку корупції та розвитку тіньової економіки [347]. Так, було 

протестовано дві гіпотези: для країн з високим рівнем доходу - корупція та 

тіньова діяльність є замінниками (substitutes), тоді як вони є доповненнями 
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(complements) у країнах з низьким рівнем доходу. Ці дві гіпотези, перевірені на 

основі крос-секційного аналізу 120 країн та панельних даних групи 70 країн за 

період 1994-2002 рр.  підтвердили, що тіньова економіка зменшує корупцію в 

країнах з високим рівнем доходу, але збільшує корупцію в країнах з низьким 

рівнем доходу. Результати також показали, що сприйняття збільшеної корупції 

через деякий час також збільшує тіньову економіку. Раніше це підтверджували 

моделі Джонсона та Хідрікса  (Johnson et al. (1998) та Hindriks et al. (1999)  

[347; 404]. 

Кількісну оцінку сили взаємозв’язку між корупцією та тіньовою 

економікою України було оцінено шляхом економіко-математичного 

моделювання їх впливу на проміжку 2004-2019. В моделях (4.4)-(4.5) за проксі-

змінну, що представляє розмір  тіньової економіки SHADOW, взято інтегральний 

показник  рівня тіньової економіки, розрахованого Міністерством економіки у 

річному вимірі як % від ВВП; рівень корупції  CORRUPT_IND – індекс від 1-7 

розрахований Freedom House.  

 

SHADOW = 13.652*CORRUPT_IND - 46.217      (4.4) 

   (0,0799)   (0,0292) 

 

CORRUPT_IND = 0.015*SHADOW + 5.345     (4.5) 

   (0,0799)  (0,0000) 

 

Результати модельних оцінок еластичності впливу (є статистично 

значущими за 10% рівня, представлені в дужках) підтверджують гіпотезу 

Дрегера-Шнайдера, щодо компліментарності корупції та тіньової економіки і для 

випадку України, оскільки вони провокують й підсилюють одна одну, причому 

більший ефект впливу мала корупція (13.652>0.015) за інших рівних умов на 

проміжку 2004-2019 рр. А отже її несприйняття суспільством та боротьба  з нею 

матиме суттєвий ефект і для ліквідації тіньових схем, які зменшують ВВП країни. 

Дослідження [422] МВФ сучасного стану і наслідків розповсюдження 

корупції в світі документально підтверджує, що корупція допомагає  окремим 
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людям ухилятися від сплати податків, тоді як іншим нерідко доводиться платити 

більше, крім того, вона може викликати значні бюджетні витрати для країн на всіх 

рівнях розвитку. Експерти наголошують, що втрати доходів можуть негативно 

позначатися на здатності органів державного управління здійснювати соціальні 

витрати. Крім того, якість державних послуг і інфраструктури знижується, коли 

рішення державних органів приймаються під впливом хабарів або кумівства. В 

кінцевому рахунку корупція підриває довіру до держави і може призводити до 

соціальної і політичної нестабільності. 

Порівняльний аналіз [422] показав, що серед країн з аналогічними рівнями 

доходів, найменш корумповані уряди збирають податків на 4 відсотки ВВП 

більше, ніж країни з найвищими рівнями корупції. Виходячи з таких 

міждержавних порівнянь експерти роблять висновок, що якби всі країни сьогодні 

скоротили масштаби корупції в середньому в такій же мірі, як ті країни, що 

знизили її за останні два десятиліття, то світовий обсяг податкових доходів міг би 

зрости на 1 трлн доларів США, або 1¼ відсотка світового ВВП. Цей приріст 

доходів, ймовірно, був би ще більше, враховуючи, що зниження корупції 

призводить до підвищення темпів економічного зростання, що ще більше 

збільшує доходи. Країни, яким вдалося значно скоротити масштаби корупції, 

були винагороджені збільшенням податкових надходжень відносно ВВП 

(наприклад, в Грузії на 13 процентних пунктів, в Руанді на 6 процентних пунктів) 

[422]. 

Дані звіту також свідчать про те, що корупція впливає й на те, як уряди 

використовують державні кошти: 1) менш корумповані країни виділяють більш 

значну частку ресурсів на соціальні витрати; 2) більш корумповані країни 

оплачують будівництво доріг і лікарень за завищеними розцінками, менше 

витрачають на освіту [422].  Корупція також є проблемою на державних 

підприємствах, наприклад, в нафтових компаніях деяких країн, а також компаніях 

комунального обслуговування, наприклад, електро- і водопостачання. Аналіз 

свідчить про те, що в країнах з більш високими рівнями корупції ці підприємства 

менш ефективні [422]. 
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Корупція не дозволяє людям повною мірою користуватися багатством, яке 

отримується від капіталізації природних ресурсів країни. Оскільки розробка 

нафтових або гірничорудних родовищ приносить величезні прибутки, вона 

створює значні стимули для корупції. Дослідження показало, що країни, багаті 

ресурсами, в середньому мають більш слабкі інститути і вищі рівні корупції [422]. 

Корупція, так як і інші форми бюрократичної неефективності, є значимо 

пов’язаною із  середнім темпом зростання економіки на душу населення 

(рис.4.17). Використання даних широкої вибірки з дослідження МВФ показує 

тісний зв'язок (коефіцієнт кореляції r=0.65) між змінами рівня корупції та 

добробуту країн (the logarithm of GDP per capita in purchasing power parity US 

dollars). Результат боротьби з корупцією представляє зміна індексу контролю за 

корупцією (the Control of Corruption Index), який є синтетичним показником, що 

побудовано експертами з використанням 30 показників (World Economic Outlook 

Database) і, відповідно, є відносною мірою, що змінюється від -2,5(високий рівень 

корупції) до 2,5 (низький рівень корупції) [422]. 

 

 

Рис. 4.17. Взаємозв’язок між зміною корупції та ВВП  

на душу населення по ПКС 

Джерело: побудовано за даними МВФ [422]. 
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Україна за даними МВФ, хоча й зробила ряд важливих кроків у боротьбі з 

корупцією за минулі 20 років: індекс контролю за корупцією у 2017 р. становив -

0,78351 порівняно з -1,11014 у 1996р., однак вона знаходиться все ж у нижній 

половині графіка й далеко від лінії тренду (відмічена зірочкою). Серед 

позитивних прикладів - країни, що показали суттєвий прогрес у 2017 р. порівняно 

з 1996 р. (індекс наближається до 2,5, а отже вони малокорумповані): Нова 

Зеландія (2,41); Норвегія (2,237); Фінляндія (2,216); Данія (2,193); Швеція (2,139); 

Сінгапур (2,133). Збільшення ВВП було отримано, серед іншого, й за рахунок  

контролю за корупцією й підвищення інституціональної ефективності, що 

зменшувало втрати суспільства і збільшувало доходи. 

Отже, численні емпіричні дослідження свідчать, що корупція сьогодні є 

бар’єром для економічного розвитку та процесу капіталізації, оскільки втрати від 

неї, що виражаються в уповільненні темпів зростання та економічній відсталості, 

формуванні перешкод для розвитку приватного сектора, нездатності зупинити 

зростання нерівності й бідності, дефіциту інфраструктури та соціальних послуг, 

ерозії необхідних для розвитку норм та цінностей [115; 333; 442], значно 

перевищують можливі позитивні ефекти. 

 

Висновки до Розділу 4 

 

1. Потенціал зростання закладено у будь-якій економічній системі, однак, 

він не завжди реалізується в силу нераціонального використання ресурсів, 

неефективності політики регулювання (в т. ч.  відсутності необхідних механізмів 

та інструментів), недооцінки можливих загроз. Для того, щоб максимально повно 

оцінити потенціальні ризики (левову частину з яких  формують нагромаджені 

дисбаланси) та вибудувати ефективну структуру регулювання, яка б була 

зорієнтована на розкриття потенціалу економічного розвитку 

країни/регіону/суб’єкта, важливим є детальний аналіз та систематизація 

економічних дисбалансів за видами, виділення причин їх формування, визначення 

взаємозв’язків між ними на різних рівнях аналізу.  
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2. Формування дисбалансів, які у переважній більшості випадків є 

результатом порушення рівноваги, закладає бар’єри, що перешкоджають успішній 

реалізації потенціалу економічного розвитку та капіталізації різних суб’єктів від 

мікро- до глобального рівнів. А отже, система управління потенціалом має 

включати не тільки аналіз та оцінку наявних можливостей капіталізації, але й 

моніторинг та механізми регулювання  нагромаджених дисбалансів, з метою 

виявлення та попередження ризиків та загроз, які вони можуть представляти 

собою за негативного розвитку подій на сучасному етапі та у майбутньому. 

3. Запровадження в українську практику європейської процедури 

виявлення  макроекономічних дисбалансів дозволяє не тільки широко охопити 

можливий перелік макрофінансових ризиків, але й отримати сигнали 

потенційного їх нарощування вже на ранній стадії, що розширює можливості їх 

ліквідації чи пристосування. 

4. Відстеження динаміки загрозливих дисбалансів на основі виділених у 

MIP Scoreboard індикаторів  та їх модельні прогнозні  оцінки допомагають 

визначити економічні та соціальні проблеми, які потребують нагального 

вирішення, тому застосування ефективної політики зорієнтованої на їх ліквідацію 

сприятиме забезпеченню стабільності та досягненню стійких темпів економічного 

розвитку. 

5. Формування організаційної та правової основи є необхідним етапом 

запровадження MIP Scoreboard, що є перспективним напрямком подальших 

наукових досліджень, в яких застосування інструменту економіко-математичного 

моделювання має важливе практичне значення, оскільки емпіричні оцінки стануть 

підґрунтям для реалізації  нової системи регулювання в Україні. 

6. Аналіз  показників, що характеризують економічний розвиток України 

та динаміка яких може свідчити про ймовірність розгортання кризи, показав, що 

побудова системи раннього попередження для України в принципі можлива і є 

доцільною, оскільки зменшує часовий лаг між самою оцінкою ризиків та  

можливістю прийняття рішень. Розробка власної національної системи дає 

перевагу порівняно із використанням інформації, отриманої від аналогічних 
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систем з інших країн, оскільки  враховує особливості розвитку національної 

економіки та базується на показниках, реагуючих на «чутливі» для України 

проблеми. 

7. 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. 
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РОЗДІЛ 5. РОЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО КАПІТАЛУ  

В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ 

 

5.1. Прямі іноземні інвестиції та економічне зростання 

5.1.1. Мобільність капіталу у неокласичній та ендогенній теоріях 

 

Згідно неокласичної теорії, країна, що розвивається (з низькою 

капіталоозброєністю) і високою віддачею на капітал (і процентною ставкою) буде 

притягувати з-за кордону значні кошти. З приходом в країну прямих іноземних 

інвестицій віддача на капітал має зрівнятись зі світовим рівнем. Якщо при цьому 

введений в економіку завдяки ПІІ новий фізичний капітал відповідатиме 

світовому технологічному рівню, то країна могла б швидко збільшити свій ВВП 

на душу населення, довівши його до рівня промислово розвинутих країн. Однак в 

«неокласичній» реальності не всі ресурси рухаються в одному напрямку. Якщо 

величина капіталоозброєнності ефективної праці не співпадає в двох країнах, а 

праця та капітал є міжнародно мобільними, то ці два фактори виробництва будуть 

переміщатись в різних напрямках: праця спрямується в країну з більш високою 

капіталоозброєнністю, а капітал переорієнтується на країну з відносно низьким 

рівнем капіталоозброєнності [124].  

В реальності перший висновок підтверджується, адже масова міграція праці 

із менш розвинутих країн у більш розвинуті є сьогодні добре відомим явищем 

[456]. Проте другий висновок – про рух капіталу у менш розвинуті країні – досі 

ще не підтверджено, причому гострі дебати, емпіричні дослідження часто 

заперечують оптимістичність неокласичних моделей щодо напрямків та ролі 

мобільності. Більша частина країн в більшій чи меншій мірі є відкритими. Коли 

кажуть, що економіка відкрита, то мають на увазі, що вона бере участь в 

міжнародних потоках товарів і ресурсів, тобто у міжнародній торгівлі, капітал має 

властивість мобільності. Під досконалою мобільністю капіталу у вузькому 
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розумінні розуміють відсутність будь-яких бар’єрів щодо його руху і байдужість 

інвесторів до ризику [124].  

В сучасній економічній літературі, як зазначають Курзенєв В. та Матвеєнко 

В., часто виділяються два підходи до визначення терміну «мобільність капіталу» – 

кількісний та ціновий. Ціновий підхід пропонує в якості міри мобільності капіталу 

розглядати різницю в нормах прибутку між країнами. В рамках кількісного 

підходу виділяють чотири критерії для оцінювання ступені мобільності капіталу: 

рівень кореляції між заощадженнями та інвестиціями, умови процентного 

паритету, тести рівняння Ейлера, споживання по відношенню до рахунку 

поточних операцій (методом згладжування Роча) [124].  

Серед ключових робіт які дали поштовх для досліджень і дискусій щодо 

мобільності капіталу варто назвати роботи: Фельдстейна та Хоріоки [418], Пенаті 

та Дулі [516], Френкеля [424], Матісона [398], Тейлора [547], Роча [523]. 

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 

слід називати також – довіру, середовище (умови), політику (регулювання), які 

взаємопов’язані між собою та забезпечують стабільність (рис.5.1). 

 

Рис. 5.1. Домінанти мобільності капіталу 

Джерело: складено автором. 
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Варто зазначити, що зміна домінант мобільності капіталу стосується усіх 

його форм на різних рівнях. Найбільш очевидною на сучасному етапі вона може 

бути продемонстрована на прикладі руху прямих іноземних інвестицій, де на 

ринку діють підприємець/фірма/ТНК (національний та іноземний бізнес), держава 

та міжнародні організації. 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 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 повинні бути 

впевнені у виконанні зобов’язань та реалізації цілей, що були ними поставлені. У 

випадку прямого іноземного інвестування цілі учасників є дуже різними 

(табл. 5.1), а за наявності національної та міжнародної політики, результати 

сьогодні все частіше залежать і від ефективності інструментарію регулювання.  

Таблиця 5.1  

Цілі різних учасників процесу прямого іноземного інвестування 

Країна-донор Країна-реципієнт 

максимізація прибутку необхідність модернізації  

потреба доступу до сировини та іншим 

життєво-важливим ресурсам 

доступ до нових технологій, промислових та 

маркетингових новацій 

подолання торгових бар’єрів, зменшення 

витрат 

доступ до каналів маркетингу 

збереження своєї частки ринку, 

недопуск/стримування конкурентів 

розвиток та удосконалення структури експорту 

пошук нових ринків, ринкових структур з 

низькими витратами 

недостатність власних коштів для виходу на 

зовнішні ринки 

диверсифікація ризиків конкурентоспроможність місцевих підприємств 

зміцнення курсу національної валюти фінансова стабільність місцевих підприємств 

екологія рівень розвитку галузей та концентрація 

інтернаціоналізація виробництва економічна інтеграція 

зростання обсягів торгівлі робочі місця, продуктивність праці 

корпоративна стратегія корпоративна стратегія 

Джерело: складено на основі [70; 157]. 
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Сьогодні серед практиків і науковців немає однозначно узгодженої позиції 

стосовно необхідності регулювання, оскільки існує багато «за» і «проти», навіть 

якщо метою національної політики є забезпечення стійкого зростання і соціальної 

стабільності, а міжнародні організації декларують в якості своїх цілей - 

стабільність і рівномірність розвитку світової економіки. Це зрозуміло, тому що 

незважаючи на те, які стратегічні причини чи лобіювання лежало в основі, 

фактично в рамках однієї країни наслідки тієї чи іншої політики будуть різними 

для держави, бізнесу та фізичних осіб, а в глобальному світі – вони торкаються 

інтересів інших країн. Як наголошують Єрьоміна С.Л. та Калашнікова Т.В., 

сучасна політика ПІІ – це фактично схема, механізм через який розподіляються 

позитивні ефекти ПІІ. Її специфіка в тому, що вона може розподіляти ці єфекти 

рівномірно, тобто грарантувати зростання добробуту всіх країн учасниць процесу 

прямого іноземного інвестування; або ж нерівномірно, тобто забезпечувати 

вигоди одних націй за рахунок інших [70]. Частіше на практиці має місце 

комбінація причин, що визначають напрям, величину та ефективність ПІІ, що є 

метою теоретичних та прикладних досліджень вже тривалий час. 

Важливий внесок у розробку цього наукового напрямку внесли дослідження 

Лукаса Р. [494], який у своїй роботі («Чому капітал не тече із багатих країн у 

бідні?») виклав свою точку зору, наголошуючи, що центральне для економічного 

розвитку країн питання полягає в тому «які ж саме припущення неокласичної 

моделі є неправильними і якими іншими припущеннями їх варто замінити». Він 

сформулював 4 гіпотези, які на сьогоднішній день є актуальними: 

- перша гіпотеза Лукаса полягає в тому, що в різних країнах світу значно 

різниться якість праці, що пов’язано з відмінностями в людському капіталі; 

- друга гіпотеза пов’язана із величиною (розміром) людського капіталу, 

який є важливим фактором виробництва; 

- третя гіпотеза пояснює недостатність інвестицій в країни, що 

розвиваються недосконалістю контрактів і наявністю політичного ризику 

(нема гарантій, що отримавши іноземні інвестиції, країна буде повертати борг); 
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- четверта гіпотеза полягає в тому, що країни обмежують потоки 

капіталу (наприклад, через податки на приток приватного капіталу) [124]. 

Політика регулювання, зокрема, обмеження притоку капіталу можуть бути 

пов’язані як з контролем інфляції чи попередженням можливих криз, пов’язаних 

із нестабільністю потоків портфельних чи інших інвестицій, так і тим, що уряд 

приймаючої сторони на даному етапі розвитку країни не дуже зацікавлений в 

інвестиціях у промисловий фізичний капітал, а країні потрібний капітал в 

інфраструктуру та людський капітал [124]. 

Ранні економічні теорії (класична, неокласична, кейнсіанська, марксистська 

і неомарксистська), як зазначають Марковська Є.І. та Аношкіна Є.С., розглядали 

рух капіталу у формі позик і портфельних інвестицій не виділяючи особо прямі 

іноземні інвестиції, ключовою характеристикою яких є отримання контролю над 

підприємством [142]. Сьогодні активно розглядаються різні способи інвестування 

в інші країни: комерційні кредити, офіційні грошові потоки як підтримка з боку 

урядів розвинутих країн й міжнародних організацій, портфельні інвестиції та 

прямі іноземні інвестиції. Поштовхом же до активного дослідження ПІІ стало 

зростання транснаціональних корпорацій (ТНК) в США у другій половині ХХ 

століття, яке призвело до виникнення нових теорій, що розвивались в двох 

напрямках (фактично представляли точки зору інвестора та реципієнта). Перший 

напрямок представлено теорією інтернаціоналізації компаній, що бере початок в 

дослідженнях ряду економістів (Penrose, 1959; Hymer, 1976; Vernon, 1966; Caves, 

1971; Casson, 1976), основні ідеї яких було зведено Д.Даннінгом (Dunning, 1977) у 

еклектичну модель OLI (Ownership – Location – Internalization) [402], де виділено 

основні переваги, якими мають володіти компанії для виходу на міжнародну 

арену [157]. Згодом теорію було розширено (Dunning, 1993) введенням цілей ПІІ 

на основі мотивації ТНК інвестувати в інші країни, оскільки вони шукають: нові 

ринки, ресурси, особливі стратегічні ресурси, більш високу ефективність [401].  

Другий напрямок досліджень базується на роботах у яких аналізується 

вплив ПІІ на економіку країни-отримувача інвестицій, зокрема, основною темою є 

аналіз ролі ТНК розвинутих країн в індустріалізації країн, що розвиваються 
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(Dunning, 1958; Moran, 1978; Evans, 1979) [157, 400, 508, 412]. 

Сьогодні основними теоріями, що описують сутність ПІІ є: модель 

життєвого циклу продукту, теорія обмінних курсів на недосконалих ринках 

капіталу, модель монополістичних переваг, теорії конкурентних переваг націй, 

модель інтернаціоналізації і еклектична модель [142]. Сучасна теорія 

інвестування переходить від кількісного підходу, де стратегія інвестування була 

направлена на максимізацію потоку інвестицій, що розглядався компаніями як 

джерело капіталу і ресурсів в інтерналізації виробництва, до якісного, за якого не 

всі ПІІ однаково позитивно впливають на країну-реципієнта і що більше не 

завжди означає краще, а отже основна увага зосереджується на впровадженні 

високих технологій, оскільки навіть менший обсяг ПІІ може дати більший ефект, 

бо виступає джерелом знань та інновацій. 

Сьогодні велика кількість емпіричних досліджень, що відображає різні 

теоретичні гіпотези, доводить наявність різних ефектів ПІІ на економіку 

приймаючої сторони, де розглянуто їх вплив на зміни обсягів торгівлі і 

технологічні можливості місцевих компаній, створення нових робочих місць, 

стимулювання підвищення продуктивності праці і зростання заробітної плати, 

зниження рівня бідності та активізації економічної динаміки.  

Разом з тим, у контексті впливу ПІІ на економічне зростання, дослідження 

[403, 368] вказують на наявність значних відмінностей у отриманих результатах 

щодо різних типів країн, які визначаються наявними факторами економічного та 

інституційного середовища. Так, в розвинутих країнах інституціональне та 

економічне середовище і, зокрема людський капітал, дають можливість отримати 

максимальні ефекти від ПІІ, в той час як у країнах, що розвиваються, існують 

бар’єри (недостатній рівень людського капіталу, слабкість інфраструктури, 

інституційного середовища), що зменшують ефекти від ПІІ, у тому числі 

нагромадження капіталу. Аналіз показує, що ПІІ в розвинутих економіках мають 

більший вплив на економічне зростання порівняно із внутрішніми інвестиціями, а 

в країнах, що розвиваються ситуація протилежна – саме внутрішні інвестиції є 
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ключовим драйвером [142], що має принципове значення для вибору 

інвестиційної політики різних за характеристиками країн. 

Загалом, ранні економічні теорії та моделі економічного зростання не 

враховують міжкраїнних відмінностей, які можуть визначатись структурними чи 

інституціональними особливостями. В сучасних ендогенних моделях автори 

намагаються уловити індивідуальні характеристики країн, описують більш 

складну структуру економіки, ніж традиційні теоретичні моделі, що робить їх 

реалістичнішими. 

 

5.1.2. Сучасні тенденціїї глобального руху прямих інвестицій  

та їх вплив на Україну 

Серед факторів, які перешкоджають активізації інвестиційних процесів в 

реальному секторі економіки, стримують ефективну трансформацію грошового 

капіталу у елементи реального, експерти називають:  

 розрив між фінансовим та реальним секторами економіки; 

 нерівномірний розподіл заощаджень у світі; 

 зростання державного боргу; 

 зниження попиту на інвестиції [291]. 

Серед важливих подій, що вплинули на міжнародний рух капіталу 

упродовж останнього десятиліття, експерти виділяють як глобальні так і ряд 

таких, що відбулись в окремих регіонах світу, змінивши динаміку й структуру 

світових потоків. Серед останніх фахівці називають: європейську боргову кризу 

(2010-2013 рр.), падіння ціни на нафту на світових ринках (2014–2015 рр.), 

уповільнення зростання китайської економіки (з 2012 р.) [52]. 

Однак ключовим потрясінням, що зламало більшість сформованих 

глобальних тенденцій, стала фінансова криза 2008–2009 рр. Зокрема, після 

досягнутого піку у 2007 р. потоки прямих іноземних інвестицій, хоча й 

показували періоди зростання, однак й досі демонструють спадний тренд 

(рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Динаміка притоку світових інвестицій та тренд показника  

у 1970-2018 рр., % від ВВП 

Джерело: складено за даними Світового Банку (WDI database) [571]. 
 

Незважаючи на поступове відновлення, їх темпи відносно передкризового 

періоду є ще недостатніми, щоб розвернути тренд (табл. 5.2). Суттєво меншими 

потоки ПІІ є й у відносному вимірі щодо валового нагромадження основного 

капіталу: майже удвічі менші для розвинутих економік та країн, що розвиваються; 

утричі для транзитивних економік та країн колишнього СНГ. В результаті 

зменшення ПІІ стало негативним фактором, що уповільнює процеси капіталізації 

та стримує темпи економічного зростання. 

Серед чинників, які пояснюють нові тенденції в глобальних потоках прямих 

інвестицій, експерти ЮНКТАД називають різні їх групи: політичні, економічні, 

структурні. Зокрема, на скорочення обсягів ПІІ негативно вплинуло посилення 

протекціостських тенденцій: якщо в 2003 р. лише 10% серед заходів, що 

приймали країни були обмежувальними стосовно прямих інвестицій, то в 2018 р. 

– 34%, причому дві третини із 31 рестриктивних заходів було прийнято 

розвинутими країнами, які побоювались, що іноземці (зокрема, китайці) 

отримають доступ до технологій та активів [198]. Серед економічних факторів 

варто виділити податкову реформу Д.Трампа, що стимулює репатріацію 
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американських капіталів (нерозподіленого прибутку) в США. Закон 2017 року 

щодо скорочення податків і створення робочих місць вніс правки у податковий 

кодекс США, що активізувало розвиток решорінгу (поверненню виробничих 

потужностей додому) і змінило інвестиційну активність багатонаціональних 

корпорацій [198].  

Таблиця 5.2 

Динаміка потоків прямих іноземних  

інвестицій за групами країн 

Потоки 

2005-2007 

2016 2017 2018 середнє значення 
передкризового 

періоду  

Світ *  млн.дол.США 

Притік 1 414 425 1 918 679 1 497 371 1 297 153 

Відтік 1 450 912 1 550 129 1 425 439 1 014 173 

як % від валового нагромадження основного капіталу 

Світ  

Притік 11,4 10,2 7,5 6,0 

Відтік 11,7 8,3 7,1 4,7 

Розвинуті економіки 

Притік 11,0 12,9 7,8 5,3 

Відтік 14,4 11,9 9,5 5,3 

Країни, що розвиваються * 

Притік 11,5 7,2 7,0 6,8 

Відтік 5,4 4,6 4,7 4,0 

Транзитивні економіки 

Притік 19,7 15,8 9,6 6,4 

Відтік 11,1 6,4 8,1 7,8 

Країни колишнього СНГ 

Притік 18,5 15,1 8,4 5,1 

Відтік 11,6 6,6 8,4 8,0 

* Окрім офшорних фінансових центрів Карибського басейну. 

Джерело: складено за даними ЮНКТАД [576]. 

 

Дуже сильним є вплив на динаміку інвестицій групи факторів, що 

відображає дію четвертої промислової революції, оскільки «цифровізація» внесла 

суттєві зміни у структуру міжнародного бізнесу, торгівлі, зв’язків. На глобальне 

виробництво кардинально вплинули впровадження інноваційних технологій та 

цифрова трансформація і, як наслідок: а) упродовж останнього десятиліття 

розширення міжнародного бізнесу в основному було обумовлено 
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нематеріальними (non-equity) і непов’язаними з власністю (intangible) активами; 

б) зростанням частки долі послуг у формуванні світового ВВП. Експерти 

передбачають подальше уповільнення обороту в рамках глобальних ланцюжків 

вартості, їх скорочення, децентралізацію і суттєву дематеріалізацію. Тобто 

фізичні ланцюжки поставок і виробництва будуть все більше заміщатись 

потоками даних, обміном оцифрованими товарами і послугами, інтернет-

торгівлею речей та цінностей. Про це вже свідчить перевищення за останні 5 

років середньорічних темпів зростання роялті й ліцензійних зборів над темпами 

змін товарообороту та ПІІ. В результаті структурних змін у виробництві й торгівлі 

зменшились міжнародні інвестиції у матеріальне виробництво, збільшилися у 

сфері послуг та в НДККР [95; 198]. 

За відносно короткий час змінилась сила впливу факторів, що визначають 

географічну структуру і напрям потоків інвестицій. Так, Квашніна І.А. відмічає, 

що у 90-ті та на початку 2000-х на рішення щодо інвестицій впливала в основному 

вартість робочої сили, але сьогодні масштабна роботизація стала ключовим 

фактором переводу закордонного виробництва МНК в материнську юрисдикцію 

[95]. Згідно з оцінками McKinsey Global Institute, у переважній більшості випадків 

компанії вже орієнтуються на наявність кваліфікованої робочої сили, близькість 

до споживача, доступність інфраструктури, а не на вартість робочої сили [435]. 

Норма прибутку на капітал, як ключовий фактор мобільності капіталу, що 

формує напрям і волатильність інвестицій, за останнє десятиліття демонструє 

значне зменшення. Як свідчать дані ЮНКТАД (табл. 5.3), спадна динаміка є 

характерною для всіх груп країн. 

В результаті дії різних факторів у структурі глобальних потоків частка 

притоку ПІІ у розвинуті країни зменшилась до 42,9% (2018 р.), порівняно із 

середнім 66,2% їх докризовим значенням (2005–2007 рр.). Основними 

імпортерами капіталу за даними ЮНКТАД стали країни, що розвиваються – 

частка у структурі глобальних потоків інвестицій зросла до 54,3% (у 2018 р.) 

відносно докризового рівня 29,6% (середнє 2005–2007 рр.). Найбільший приріст 

ПІІ був у країнах Азії, що активно стимулювали приток інвестицій – В’єтнам, 
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Індія, Індонезія, Таїланд та у які були переміщені виробництва із Китаю внаслідок 

підвищення вартості робочої сили і торгових конфліктів з США [198]. 

Таблиця 5.3  

Потоки ПІІ в різні за розвитком групи країн: норма прибутку  

на вкладений капітал, % 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Світ 8,1 7,8 7,9 6,8 7,0 6,7 

Розвинуті країни 6,7 6,3 6,6 5,7 6,2 5,7 

Країни, що розвиваються 10,0 9,8 9,5 8,5 8,1 8,0 

Транзитивні економіки 14,4 13,9 14,6 10,2 11,1 11,8 

Джерело: складено за даними ЮНКТАД [432]. 

 

В результаті дії різних факторів у структурі глобальних потоків частка 

притоку ПІІ у розвинуті країни зменшилась до 42,9% (2018 р.), порівняно із 

середнім 66,2% їх докризовим значенням (2005–2007 рр.). Основними 

імпортерами капіталу за даними ЮНКТАД стали країни, що розвиваються – 

частка у структурі глобальних потоків інвестицій зросла до 54,3% (у 2018 р.) 

відносно докризового рівня 29,6% (середнє 2005–2007 рр.). Найбільший приріст 

ПІІ був у країнах Азії, що активно стимулювали приток інвестицій – В’єтнам, 

Індія, Індонезія, Таїланд та у які були переміщені виробництва із Китаю внаслідок 

підвищення вартості робочої сили і торгових конфліктів з США [198]. 

У країнах з транзитивною економікою і колишнього СНГ прямі іноземні 

інвестиції значно зменшились, їх частки у структурі глобальних, порівняно з 

докризовим рівнем впали, відповідно, із 4,2% до 2,6% та із 3,6% до 2% [576],  

незважаючи на високу норму прибутку на капітал.  

Для України відображенням післякризового зростання волатильності 

міжнародних потоків капіталу стало більш ніж триразове скорочення притоку ПІІ 

(табл. 5.4). Оскільки наша країна не є ключовим гравцем, що визначає глобальний 

рух капіталу – її частка за даними 2018 р. становить 0,18% – цей зовнішній 

фактор, а саме зменшення іноземних прямих інвестицій негативно вплинуло на 

процес валового нагромадження основного капіталу і відповідно на темпи 

економічного зростання. 
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Таблиця 5.4 

Динаміка потоків прямих іноземних інвестицій в Україні 

Потоки 
2005-2007 

2015 2016 2017 2018 середнє значення 

передкризового періоду 

млн.дол.США 

Притік 7 768 2 961 3 284 2 601 2 355 

Відтік 272 -51 16 8 -5 

як % світового обсягу ПІІ 

Притік 0,5492 0,1456 0,1712 0,1737 0,1816 

Відтік 0,0187 -0,0030 0,0010 0,0006 -0,0005 

як % від валового нагромадження основного капіталу 

Притік 26,7 - 22,8 14,5 10,0 

Відтік 0,9 - 0,1 - - 

Джерело: складено за даними ЮНКТАД [576]. 

 

Детальний аналіз ПІІ в Україну за напрямами вкладення (рис. 5.3) свідчить, 

що після кризи у 2009-2019 рр. в середньому зовнішні інвестиції підтримували 

розвиток таких видів економічної діяльності, як: промисловість (35%), фінансова 

та страхова діяльність (19%), торгівля (14%), операції з нерухомістю (9%). 

Порівняння цих даних з докризовим рівнем, наприклад з 2003 р., коли частка 

інвестицій у загальному обсязі ПІІ у формі акціонерного капіталу у промисловість 

складала 51,6%, фінансову діяльність – 7,7%, операції нерухомим майном – 4,4%, 

підтверджує наявність сформованих негативних трендів – зменшення інвестицій в 

реальну економіку і зростання у фінансовий сектор та сферу обігу на фоні 

значних, відносно надходжень, сум сплачених доходів інвесторам.  

Серед комплексу причин такої ситуації варто виділити чинник, дія якого 

призвела до формування іншого тренду – в географічній структурі іноземних 

інвестицій превалює частка країн-офшорів, а не розвинутих країн, які привносять 

нові технології, що провокує загрози відтоку, а не розкриває потенціал 

підприємств і підвищує конкурентоспроможність країни. У табл.5.5 наведено 

динаміку обсягів ПІІ в Україну з 11 наших найбільших країн-інвесторів у період 

2009–2014 рр. Серед них переважна кількість перебуває у списку ОЕСР світових 

офшорних фінансових центрів [457].  
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Рис. 5.3. Структура прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) в 

Україну за основними ВЕД, %, середнє за 2009–2019 рр. 

Джерело: розраховано за даними Держстату [255]. 

Таблиця 5.5 

 Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці 

України, млн дол. США, на кінець року 

Країна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Усього 39175,7 43836,8 48991,4 53679,3 57056,4 45916,0 

Кіпр 8847,9 9866,0 13002,3 17121,7 18978,5 13710,6 

Австрія 2593,2 2717,4 3226,9 3386,3 3178,8 2526,4 

Ізраїль 59,8 45,9 45,5 50,6 46,9 39,6 

Люксембург 263,0 435,4 488,9 559,5 555,8 401,4 

Швейцарія 785,7 852,7 939,3 1097,6 1351,0 1390,6 

Туреччина 134,0 148,6 164,0 186,9 212,1 198,7 

Вiргiнськi Острови (Брит.) 1283,6 1384,9 1580,2 1888,2 2275,9 1997,7 

Сейшельські Острови 80,3 82,9 83,0 107,3 318,5 197,6 

Домініка (Співдружність) 2,0 1,8 4,5 2,2 2,6 1,7 

Панама 160,4 199,4 288,3 383,7 610,5 397,6 

Сент-Вінсент і Ґренадiни 84,8 105,2 100,8 107,1 103,0 13,2 

Частка виділеної групи країн 

у загальному обсязі, % 
36,5 36,1 40,7 46,4 48,4 45,5 

Примітка: за 2009–2013 рр. використано дані станом на 1 січня наступного року; за 2014 – дані 

станом на 31 грудня звітного року 

Джерело: Статистичний збірник Держстату України «Інвестиції зовнішньоеко-

номічної діяльності України» (2015); Статистичний бюлетень Держстату України 

«Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України у 2015 році» [256; 255]. 
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Після 2014 р. ситуація не змінилась принципово, що засвідчує аналіз 

географічної структури прямих іноземних інвестицій, і зокрема у ВЕД «фінансова 

та страхова діяльність» у розрізі країн світу (табл. 5.6). Дані показують, що серед 

акціонерного капіталу, який працює в фінансових установах українського ринку, 

переважає капітал з офшорних юрисдикцій: Кіпру, Австрії, Франції, Угорщини, 

Польщі, Віргінських Британських Островів, Швейцарії, Белізу [457], хоча згідно з 

українським списком офшорів [270], що є значно коротшим і не включає навіть 

Кіпру, на фінансовий та страховий ринок України прийшов капітал тільки з 

Британських Віргінських Островів, Швейцарії, Белізу. Фактично ж значна частина 

іноземних інвестицій має українське походження, а неповна інформація 

викривлює реальну картину власників. 

Таблиця 5.6 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України за ВЕД 

«фінансова та страхова діяльність» у розрізі країн світу, % 

Країна 
станом на 

31.12.2016 

станом на 

31.12.2017 

станом на 

31.12.2018 

станом на 

31.12.2019 

Усього (тис. дол. США) 5 605 344,0 3 725 251,3 3 512 505,1 4 557 601,9 

Кіпр 20,9 23,5 26,2 23,8 

Російська Федерація * 12,8 12,3 19,7 10,8 

Австрія 10,3 11,5 7,1 10,0 

Франція 15,4 6,7 5,6 8,5 

Угорщина 9,0 - - 6,9 

Польща 5,1 2,8 2,9 4,0 

Нідерланди 5,8 8,2 8,4 7,6 

Сполучене Королівство Великої 

Британії та Північної Ірландії 
6,5 9,3 7,3 8,4 

Британські Віргінські Острови  3,4 3,5 0,6 1,0 

США 2,3 1,9 1,1 3,0 

Німеччина 2,1 3,0 3,5 4,0 

Швейцарія 0,9 1,0 1,2 1,6 

Швеція 0,4 0,7 0,5 0,5 

Беліз 0,1 0,2 0,2 0,1 

Інші країни 5,0 15,4 15,7 9,8 

*У таблиці представлено дані щодо РФ, оскільки окремі її території включено МВФ та ОЕСР у 

список офшорних фінансових центрів. Однак в українських реаліях досить суттєвий російський 

внесок в акціонерний капітал фінансової сфери не є «офшорним», а представляє переважно 

підтримку щодо капіталізації банківських установ з державним капіталом. 

Джерело: розраховано за даними Держстату «Прямі іноземні інвестиції 

(акціонерний капітал) в економіці України за країнами у розрізі ВЕД» за за 

відповідні роки [213]. 

file:///C:/Users/G-580/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/офшор%20-%202020_4%20(version%201).xlsb%23RANGE!_ftn1
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Важливий факт, на якому варто наголосити, – частина виведених капіталів 

яка повертається назад додому у вигляді прямих іноземних інвестицій та кредитів 

– є характерним процесом переважно для країн, що розвиваються. Він свідчить 

про те, що серед причин виведення капіталів у офшори – не тільки мінімізація 

податкових платежів, але й захист бізнесу та прав власності на активи від 

рейдерства. Підприємці мінімізують ризики, реєструючи бізнес за кордоном, 

збільшуючи тим самим можливості для судового захисту своїх інтересів. Що ж до 

тих виведених коштів, які мали незаконний характер унаслідок кримінальних та 

корупційних угод, то після обороту в офшорах вони отримують шанс вийти з тіні 

й «відмитими» легально перетікати будь-куди, в тому числі повернутися назад 

додому. 

Для України значна волатильність потоків прямих іноземних інвестицій з 

офшорів, їх ризиковість для стабільності фінансової системи, оскільки у період 

криз спостерігалось виведення капіталу, неефективність у контексті напрямку 

вкладень (нерухомість, підтримка виробництва низько технологічних товарів та 

сировини) не стали сьогодні каталізатором економічного відновлення, а 

продовжують консервувати нагромаджені структурні проблеми. 

Показовим прикладом є Кіпр, інвестиційні потоки з якого в Україну 

тривалий період більш ніж удвічі перевищували потоки до нього. За результатами 

2019 р. Кіпр тримає першість не тільки за часткою у структурі прямих іноземних 

інвестицій у фінансову та страхову діяльність, але й у % до загального обсягу 

прямих інвестицій (інструментів участі в капіталі) за країнами, що показали нові 

розрахунки НБУ за новою уточненою методологією, яка базується на врахуванні 

реінвестованих доходів реального сектору (рис.5.4). Частка Кіпру за уточненою 

методологією склала у 2019 р. 26,6% (старі розрахунки 26,5%), обсяг ПІІ з 

Нідерландів збільшився до 26% (21,2%), а обсяг ПІІ з Віргінських островів 

скоротився до 1,2% (старі розрахунки – 2,7%). 

Удосконалення статистики прямих іноземних інвестицій, результати яких 

було представлено за період 2015-2019 рр. внаслідок передавання Національному 

банку функції публікації даних та врахування реінвестованих доходів реального 
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сектору (рис. 5.4) дало змогу підвищити цілісне відображення усіх операцій 

прямих іноземних інвестицій та порівнювати дані платіжного балансу України з 

іншими країнами без додаткових уточнень. З точки зору капіталізації економіки 

таке удосконалення значно покращило показник ефективності ПІІ по цій 

складовій - після перерахунку частка реінвестованих доходів у ПІІ України зросла 

та становить близько 50%, що відповідає середньосвітовим значенням [269]. 

 

 
Рис. 5.4. Реінвестовані доходи за секторами, розраховані за новою 

методологією, млрд. дол. США 

Джерело: дані НБУ [269]. 

 

Після уточнення даних щодо реінвестованих доходів, від'ємне сальдо 

поточного рахунку у 2017–2019 рр. щорічно збільшено від 1.1 млрд дол. США 

(1.0% до ВВП) у 2017 р. до 2.8 млрд дол. США (1.8% до ВВП) у 2019 р. Водночас, 

притік ПІІ збільшено на ті ж самі величини. На кінець 2019 року запас ПІІ в 

Україну збільшився (табл. 5.7) з 48.9 до 51.4 млрд дол. США (33.2% до ВВП), з 

України – знизився з 8 до 3.5 млрд дол. США (2.3% до ВВП) [269]. 
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Таблиця 5.7  

Прямі іноземні інвестиції в Україну: порівняння старої й нової методології 

розрахунків, млрд дол. США 

  2015 2016 2017 2018 2019 

1. ПІІ в Україну (до перерахунку) 43 42,1 43,3 44,3 48,9 

Інструменти участі в капіталі 34,8 33,9 34,4 35,7 39,2 

Боргові інструменти 8,2 8,1 8,9 8,6 9,7 

2. ПІІ в Україну (після перерахунку) 43,8 45,2 45,2 44 51,4 

Інструменти участі в капіталі 35,6 37,1 36,3 35,4 41,7 

Боргові інструменти 8,2 8,1 8,9 8,6 9,7 

Прямі інвестиції (сальдо)  

За старою методологією 3,0 3,3 2,6 2,4 2,4 

Уточнені дані -0,4 3,8 3,7 4,5 5,2 

Прямі інвестиції (сальдо), % до ВВП 

За старою методологією 3,3 3,5 2,3 1,8 1,6 

Уточнені дані -0,4 4,1 3,3 3,4 3,4 

Джерело: складено за даними НБУ [269]. 

 

Після уточнення даних за результатами 2019 р. у структурі ПІІ в Україну за 

видами економічної діяльності частка промисловості збільшилась до 40,6%, 

однак хоча й частка операцій з нерухомим майном зменшилась до 8,5%, але у сумі 

із оптовою та роздрібною торгівлею (14,4%) і фінансовою та страховою 

діяльністю (10,7%) ці три ВЕД впевненно займають вищі місця у структурі ПІІ 

(разом 33,6%) впевнено випередивши інформацію та телекомунікації (5,8%) і 

професійну, наукову та технічну діяльність (4,0%). Зменшення у загальній 

структурі частки останніх двох ВЕД (з 13,2 до 9,8%), розвиток яких є дуже 

важливими у контексті сучасних глобальних трендів, є негативним фактом, що 

підтверджує тезу – прямі іноземні інвестиції не орієнтовані на модернізацію та 

зростання української економіки. 

Світова практика свідчить, що країни, які зрозуміли, що не всі прямі 

іноземні інвестиції допомагають розвитку національної економіки, займали більш 

активну позицію щодо реалізації політики залучення інвестицій у ті галузі, що 

гарантують стабільність економіки, підвищують зайнятість населення, 

стимулюють підвищувати свій освітній та пофесійний рівень. В результаті 

зусилля направлені на підвищення ступеня розвитку соціальних, фінансових, 
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економічних інституцій в країні давали не тільки кількісний, але й забезпечували 

якісний ефекти ПІІ. 

 

5.2. Модельна оцінка ролі прямих іноземних інвестицій  

в економічній динаміці України 

 

Для оцінки впливу притоку та відтоку прямих іноземних інвестицій (ПІІ) на 

економічну динаміку України було побудовано ряд економетричних моделей 

(досліджуваний період 1998-2018 рр.).  

Специфікація змінних моделей: GDP – ВВП України (в поточних цінах, 

долар США); FDI_I – Прямі іноземні інвестиції Україну, чистий приплив ПІІ (ПБ, 

в поточних цінах, долар США) Foreign direct investment, net inflows (BoP, current 

US$); FDI_O – Прямі іноземні інвестиції з України, чисті відтоки ПІІ (ПБ, в 

поточних цінах, долар США), Foreign direct investment, net outflows (BoP, current 

US$); EXP_V – Експорт товарів та послуг, обсяг (ПБ, в поточних цінах, долар 

США); IMP_V – Імпорт товарів та послуг, обсяг (ПБ, в поточних цінах, долар 

США); Y_2009 – реальний ВВП (індекс відносно 2009 р.), FDI_2009 – прямі 

іноземні інвестиції (індекс відносно 2009 р.). 

В таблиці 5.8 представлено результати оцінки впливу притоку ПІІ на ВВП 

України (моделі (5.1)-(5.2)), які з високим рівнем статистичної значущості 

підтверджують наявність позитивної ролі ПІІ для економічного зростання 

вітчизняної економіки. 

Таблиця 5.8  

Економетрична оцінка впливу притоку ПІІ в Україну на економічну 

динаміку у 1998‒2018 рр. 

Змінна 

Регрессор 

GDP Ln(GDP) 

Модель (5.1) (5.2) 

FDI_I 11.62521 - 

 Prob(t-Statistic) 0.0001 - 

Ln(FDI_I) - 0.490664 

 Prob(t-Statistic) - 0.0000 

Constanta 5.57E+10 14.55835 

 Prob(t-Statistic) 0.0002 0.0000 
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Закінчення таблиці 5.8 

Змінна 

Регрессор 

GDP Ln(GDP) 

R-squared 0.558318 0.707016 

Durbin-Watson stat 0.646679 0.975667 

Prob(F-statistic) 0.000099 0.000002 

Method: Least Squares 

Sample (adjusted): 1998-2018 

Included observations: 21 after adjustments  

Джерело: авторські розрахунки. 

 

В таблиці 5.9 представлено результати моделювання впливу прямих 

іноземних інвестицій на динаміку експорту та імпорту країни. Моделі (5.3)-(5.6) 

засвідчують позитивну роль ПІІ для зовнішньо-торговельних потоків України. 

Таблиця 5.9  

Економетрична оцінка впливу ПІІ в Україну на динаміку експорту  

та імпорту у 1998‒2018 рр. 

Змінна 

Регрессор 
EXP_V Ln(EXP_V) IMP_V Ln(IMP_V) 

Модель (5.3) (5.4) (5.5) (5.6) 

FDI_I 5.147025 - 6.254689 - 

 Prob(t-Statistic) 0.0002 - 0.0003 - 

Ln(FDI_V) - 0.454534 - 0.516929 

 Prob(t-Statistic) - 0.0000 - 0.0000 

Constanta 2.86E+10 14.62905 2.86E+10 13.32346 

 Prob(t-Statistic) 0.0001 0.0000 0.0008 0.0000 

R-squared 0.528505 0.688544 0.514688 0.685566 

Durbin-Watson stat 0.607534 0.994138 0.559884 0.853036 

Prob(F-statistic) 0.000189 0.000003 0.000251 0.000004 

Method: Least Squares 

Sample (adjusted): 1998-2018 

Included observations: 21 after adjustments  

Джерело: авторські розрахунки. 

В таблиці 5.10 представлено результати оцінки впливу відтоку ПІІ, тобто 

динаміки прямих іноземних інвестицій з України на динаміку ВВП та експорту. 

Додатній знак еластичності показника ПІІ в моделях (5.7)-(5.8) може бути 

пояснено тим, що відтік інвестицій можна сприймати як підтримку наших 

експортерів за кордоном. 



350 

 

 

Таблиця 5.10 

Економетрична оцінка впливу відтоку ПІІ з України на макроекономічні 

показники у 1998‒2018 рр. 

         Змінна 

Регрессор 
GDP EXP_V 

Модель (5.7) (5.8) 

FDI_O 110.2732 0.514897 

 Prob(t-Statistic) 0.0002 0.0003 

Constanta 7.38E+10 3.66E+10 

 Prob(t-Statistic) 0.0000 0.0000 

R-squared 0.538384 0.514897 

Durbin-Watson stat 1.662913 1.539250 

Prob(F-statistic) 0.000153 0.000250 

Method: Least Squares 

Sample (adjusted): 1998-2018 

Included observations: 21 after adjustments  

Джерело: авторські розрахунки. 

 

Дистрибутивно-лагова модель (5.1) підтверджує 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 2-х лагів іноземних інвестицій.  

 

GDP = 4.57970224146*FDI_I + 5.68000197363*FDI_I(-1) + 

4.40602392756*FDI_I(-2) + 46670090497.2        (5.1) 

 

R2=0.750785, DW=0.830737, Prob(F-statistic)= 0.000085. 
 

Аналіз даних і модель (5.2) показує, що у період між двома кризами 2008-

2009 та 2014-2015 рр., хоча й динаміка притоку ПІІ була нестабільною та мала 

спадний тренд, однак вона все ще залишалась статистично значущою для 

економічного розвитку України. Статистичні характеристики моделі оціненої на 

проміжку 2009-2014 рр. підтверджують її адекватність і вказують на необхідність 

активізації заходів із залучення ПІІ для післякризового відновлення економіки. 

Y_2009 = 0.244*FDI_2009 + 0.771          (5.2) 

R2=0.858415, DW=1.987863, Prob(F-statistic)= 0.007903. 

З точки зору оцінки ефективності іноземного капіталу в підтримці 

економічної динаміки важливою складовою аналізу є визначення ролі 
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зовнішнього інвестора в інвестиційному процесі країни. З цією метою за 

допомогою кореляційного та регресійного аналізу отримано кількісні оцінки 

впливу показника фінансування капітальних інвестицій за кошти інвесторів-

нерезидентів на показник темпів економічного зростання України у період 2010-

2019 рр. В таблицях 5.11-5.12 використана наступна специфікація змінних: Y – 

реальний ВВП (у % до попереднього року), GDP - ВВП України (в поточних 

цінах, млн.грн); KPІ – капітальні інвестиції (млн.грн., з 2014 року дані наведено 

без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 

Севастополя та без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 

Луганській областях); KP_BG, KP_BM, KP_KR, KP_PR, KP_H, KP_FOR – % 

частки у структурі капітальних інвестицій за джерелами фінансування, 

відповідно, інвестицій за кошти державного бюджету, місцевих бюджетів, 

кредитів банків та інших позик, власних коштів підприємств та організацій, 

населення, коштів інвесторів-нерезидентів. 

Таблиця 5.11  

Економетрична оцінка впливу капітальних інвестицій та їх структури на 

динаміку ВВП у 2010‒2019 рр. 

Змінна 

Регрессор 
GDP Y 

Модель (5.11) (5.12) (5.13) (5.14) 

KPІ 6.471163 
   

 Prob(t-Statistic) 0.0000 
   

KP_BG 
 

1.752534 
  

 Prob(t-Statistic) 
 

0.0355 
  

KP_(BG+ BM+ KR) 
  

0.807904 
 

 Prob(t-Statistic) 
  

0.0210 
 

KP_FOR 
   

-2.439853 

 Prob(t-Statistic) 
   

0.1950 

Constanta -80390.23 -6.483001 -16.14309 5.175826 

 Prob(t-Statistic) 0.0687 0.0643 0.0260 0.1915 

R-squared 0.953061 0.443619 0.506472 0.200009 

Durbin-Watson stat 0.891009 2.032882 1.799448 1.407159 

Prob(F-statistic) 0.000001 0.035498 0.020981 0.195005 

Method: Least Squares  

Sample (adjusted): 2010‒2019  

Included observations: 10 after adjustments  

Джерело: авторські розрахунки з використанням пакету Eviews 9.0. 
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Результати економетричного моделювання продемонстрували важливу роль 

капітальних інвестицій як фактора економічного зростання країни: коефіцієнт з 

високим рівнем статистичної значущості та статистичні характеристики, й у т.ч. 

R2, моделі (5.11) підтвердили позитивний вплив змінної внутрішніх інвестицій на 

динаміку ВВП української економіки. Моделі (5.12)‒(5.13) показали, що 

капітальні інвестиції за рахунок внутрішніх джерел – коштів державного та 

місцевих бюджетів, кредитів банків мають позитивний вплив на темпи 

економічного зростання, а роль інвестицій за рахунок іноземного інвестора є 

незначущою на виділеному проміжку часу (гіпотеза щодо позитивного їх впливу 

у моделі (5.14) не підтвердилась).  

Кореляційний аналіз (табл.5.12) вказує на два ключових момента: по-перше, 

високий позитивний вплив коштів державного бюджету (показник кореляції 

r=0,67) підкреслює важливість національної бюджетної політики; по-друге, 

від’ємні знаки коефіцієнта r між показниками інвестицій за рахунок іноземних 

коштів та за внутрішніми джерелами (бюджет та власні кошти підприємств) 

свідчить про наявність ефектів виштовхування, що стримували процес 

внутрішнього інвестування у 2010‒2019 рр. 

Таблиця 5.12 

Кореляційна матриця взаємозв’язків реального ВВП та показників 

структури капітальних інвестицій за джерелами фінансування  

у 2010-2019 рр. 

 
Y KP_BG KP_BM KP_KR KP_PR KP_H KP_FOR 

Y  1.000000  0.666047  0.294747  0.256660 -0.369548 -0.619457 -0.447223 

KP_BG  0.666047  1.000000 -0.084969  0.582442 -0.801118 -0.335434 -0.159337 

KP_BM  0.294747 -0.084969  1.000000 -0.712197  0.571023 -0.714441 -0.585075 

KP_KR  0.256660  0.582442 -0.712197  1.000000 -0.883229  0.135275  0.119162 

KP_PR -0.369548 -0.801118  0.571023 -0.883229  1.000000 -0.154413 -0.201403 

KP_H -0.619457 -0.335434 -0.714441  0.135275 -0.154413  1.000000  0.699591 

KP_FOR -0.447223 -0.159337 -0.585075  0.119162 -0.201403  0.699591  1.000000 

Джерело: авторські розрахунки з використанням пакету Eviews 9.0. 

 



353 

 

 

Слід зазначити, що подібні результати були отримані й для інших країн, що 

розвиваються, зокрема для вибірки з 11 країн, що тестувались упродовж 1994-

2013 рр. в рамках емпіричного дослідження Марковської Є.І. та Аношкіної Є.С., 

які розглядали відмінності впливу ПІІ на економічне зростання розвинутих та 

країн, що розвиваються. Реалізація моделі панельних даних оцінки залежності 

ВВП від прямих іноземних інвестицій показала, що на відміну від розвинутих 

країн, для країн, що розвиваються внутрішні інвестиції мають більший 

позитивний вплив на економічне зростання, ніж ПІІ [142]. 

Уцілому результати емпіричного аналізу впливу динаміки прямих 

іноземних інвестицій на вітчизняну економіку свідчать про їх переважно 

позитивну роль на динаміку ключових макропоказників, що вказує на 

необхідність активізації заходів узгодженої політики Уряду та НБУ, направленої 

на підвищення інвестиційної привабливості України та збільшення обсягів ПІІ в 

Україну, зважаючи на існуючі дисбаланси у галузевому та регіональному вимірі.  

 

5.3. Суб’єктивна домінанта капіталізації. Диференціал довіри 

5.3.1. Вплив поведінкових факторів на динаміку капіталізації 

Мобільність людського капіталу. Мотивація, що дає поштовх до руху 

людського капіталу, значною мірою у сучасних умовах глобалізації визначається 

взаємодією таких домінант як довіра, умови середовища та політикою, яка 

вносить корективи у процеси мобільності. Варто підкреслити, що хоча й сила цих 

окремих домінант змінюється у географічному вимірі та у часі, проте зв'язок між 

ними стає все більш очевидним. 

Якщо за кількісний вимір потоку людського капіталу взяти кількість мігрантів, 

то у глобальному масштабі мобільність суттєво зросла: порівняно з 21 мільйонами 

осіб у 2010 р. у 2019 р. кількість міжнародних мігрантів у всьому світі досягла майже 

272 мільйонів. За даними ООН найбільшу кількість міжнародних мігрантів (82 

мільйони) прийнято у Європі, далі йдуть Північна Америка (59 мільйонів) та 

північна Африка та Західна Азія (49 мільйон). Експерти відмічають, що внаслідок 
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прискорення міграційних процесів загальна кількість міжнародних мігрантів зростає 

швидше, ніж населення в світі і тому частка міжнародних мігрантів у загальній 

чисельності населення зросла з 2,8% у 2000 р. до 3,5% у 2019 р. Зміна геополітичної 

ситуації призвела до того, що загальна кількість біженців та шукачів притулку 

зросла за період 2010-2017 рр. приблизно на 13 мільйонів, що становить майже 

чверть збільшення кількості всіх міжнародних мігрантів [435,456]. 

В Україні рівень міграції у масштабі світових координат упродовж 1990-

2019 рр. був незначним, на національному рівні показник демонструє спадний 

тренд (від 6,9 до 5 млн. осіб) і за даними 2019 р. становить 11,3% населення; 

частка біженців зросла до 0,2% від кількості мігрантів (табл.5.13).  

Таблиця 5.13 

Мігранти та біженці в Україні 

Рік 

Мігранти в Україну Біженці 

Кількість осіб (тис.) % від населення Кількість осіб (тис.) 
% від кількості 

мігрантів 

1990 6892,9 13,4 - - 

1995 6172,3 12,1 5,2 0,1 

2000 5527,1 11,3 3,0 0,1 

2005 5050,3 10,8 4,0 0,1 

2010 4818,8 10,5 6,0 0,1 

2015 4915,1 10,9 9,8 0,2 

2019 4964,3 11,3 9,4 0,2 

Джерело: [456]. 
 

Зростаючий тренд міграції українців за кордон на фоні скорочення кількості 

мігрантів в Україну (табл. 5.14) дає підстави для висновку щодо погіршення 

оцінок поточного середовища та посилення мотивації до міграції. 

Таблиця 5. 14 

Кількість мігрантів за даними ООН, млн.осіб 
Рік Українські мігранти за кордоном Мігранти в Україну 

1990 5,5 6,9 

1995 5,6 6,2 

2000 5,6 5,5 

2005 5,6 5,1 

2010 5,5 4,8 

2015 5,8 4,9 

2019 5,9 5,0 

Джерело: [457]. 
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Дія поведінкових факторів є суттєвою силою, що визначає мобільність 

людського капіталу України. Основні причини еміграції українців до Австралії, 

Канади, Нової Зеландії та США ‒ возз’єднання сім’ї та виїзд на постійне 

проживання, тоді як міграція до ЄС та Росії переважно орієнтована на 

працевлаштування та навчання. Серед факторів, що мотивують відтік з України, і 

зокрема, формують зовнішню трудову міграцію, – незадоволення якістю життя в 

країні. Як свідчать результати опитування «Барометр щастя в Україні», яке вже 

третій рік поспіль провела Європейська Бізнес Асоціація, у 2020 р. найбільше 

людей турбує відчуття незахищеності та невпевненості в майбутньому, 

повільність змін, слабкість державних інституцій. Саме тому в Інтегральному 

показнику Барометру нижчі оцінки, ніж у попередньому році (із 5 можливих) 

отримали: 2,53 балів – система освіти; 2,38 балів – охорона здоров’я; 2,30 балів – 

дотримання прав; 2,18 балів – екологія; 2,17 балів – рівень безпеки [270]. 

Найгіршу оцінку отримав рівень безпеки в країні – 67% опитаних не 

задоволені станом безпеки та почувають себе невпевнено щодо власного 

майбутнього; ще 61% негативно оцінюють правове поле та регулювання в країні, 

зокрема щодо відсутності дискримінації та рівня демократичних свобод та рівня 

адміністративних послуг; 67% вважають негативною екологічну ситуацію; 58% 

опитаних не задоволені станом системи охорони здоров'я; про незадовільне 

ставлення до системи освіти в України заявили 50%; 45% українців вважають свій 

рівень доходів недостатнім для нормального життя. 

Нестабільна політична ситуація і відносно низькі зарплати підштовхують 

українців до пошуків кращого життя. Експерти дають різні оцінки заробітчан – в 

середньому від 2,5 до 4 млн. чоловік. Так, за даними Держстату (2017 р.) і 

модульного опитування домогосподарств протягом 2015-2017 років виїжджало за 

кордон на роботу близько 1,3 млн. осіб. У 2018 р. експерти Voх Ukraine називали 

цифру у 2,5 млн.осіб, а Міністр соціальної політики заявляв, що за «офіційними 

даними Державної міграційної служби і Державної прикордонної служби на 

постійній основі за межами України працюють 3 млн 200 тисяч громадян, 

http://finbalance.com.ua/news/Reva-32-mln-ukrantsiv-postiyno-pratsyuyut-za-kordonom-shche-7-9-mln---nepostiyno
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непостійно ‒ цифра коливається у межах 7-9 млн наших співвітчизників”  

[35; 140]. 

Окрім традиційних економічних та соціальних чинників тривалої дії на 

зовнішню та внутрішню мобільність в Україні суттєво вплинули зовнішні шоки, 

зокрема, втрата Криму і збройний конфлікт на Донбасі. Починаючи з 2014 р. 

численні внутрішні переселення в Україні, спричинені анексією Криму та 

воєнними діями на Донбасі, носять вимушений характер. За інформацією 

Міжвідомчого координаційного штабу з питань соціального забезпечення 

внутрішньо переміщених осіб (ВПО), станом на 20 липня 2016 р. з 

непідконтрольних Уряду територій до інших регіонів України переміщено 1 млн. 

29 тис. 571 особа, у тому числі у тому числі з Донецької і Луганської областей 1 

млн. 7 тис. 112 осіб та Автономної Республіки Крим і міста Севастополь 22 тис. 

459 осіб, серед яких 170 тис. 581 дитина та 495 тис. 93 особи з інвалідністю та 

похилого віку [160]. Дослідження, проведене МОМ за підтримки уряду Японії 

[191], показало, що ВПО сприймаються в місцях їхнього нинішнього проживання 

здебільшого як додатковий ресурс розвитку. Місцеве населення бачить нові 

можливості у зв’язку з: підвищенням соціальної активності за рахунок прибулих 

активістів; відкриттям нових бізнесів і сильною мотивацією досягти успіху; 

запровадженням більш високих вимог до асортименту та якості товарів та послуг; 

заповненням не затребуваних місцевим населенням робочих місць [160, 161]. 

Трудова міграція має як позитивні так і негативні наслідки. Серед 

важливих позитивних наслідків зовнішньої міграції для України, як і для будь-

якої країни, є отримання грошових переказів. Згідно з оновленими даними НБУ їх 

обсяг значно перевищує обсяг прямих іноземних інвестицій [200]. Україна 

входить до країн, які отримують найбільші суми переказів мігрантів. Згідно з 

припущеннями окремих експертів, українська економіка втратила б приблизно 

7% свого потенціалу без стимулюючого впливу грошових переказів мігрантів 

[159, С. 4]. За результатами перерахунку з уточненням методології експертам 

НБУ вдалось виділити різні канали надходження коштів, зокрема і неформальні, 
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обсяги за якими суттєво збільшилися; у географічному розрізі вони надходять у 

середньому із Росії до 62%, Польщі – 95%, інших країн ЄС – 64% [159]. 

Через COVID та закриття кордонів багатьма країнами, доходи трудових 

мігрантів скорочуються. Експертами НБУ на основі прогнозу економічного 

розвитку країн – реципієнтів українських мігрантів та зниження трудової міграції 

переглянули оцінку грошових переказів у 2020 рік в бік зниження на 2.6 млрд дол. 

(або 20%) порівняно з попереднім прогнозом – до 10 млрд дол. Вплив поточної 

кризи очікується короткостроковим, і вже з 2021 року зростання переказів 

відновиться [266]. 

До негативних наслідків міграції з України слід віднести посилення 

навантаження на працююче населення і зростання соціальних загроз для розвитку 

вітчизняного ринку праці, оскільки відтік кваліфікованих кадрів зменшує якість 

трудових ресурсів, що залишаються. Дослідження показують, що тільки для 50% 

мігрантів, які повернулися додому, закордонний досвід допоміг в пошуку кращої 

роботи, що не стимулює людей повертатися до України [137]. 

Активні дискусії сьогодні ведуться стосовно результатів освітньої міграції. 

Так, серед можливостей, які надає освітня міграція, на думку Романюк М.Д., 

Смутчак З.В: досвід міжкультурних комунікацій, їх використання і популяризація 

за рахунок тих викладачів і випускників, які повертаються в Україну, формування 

нового соціального капіталу за рахунок студентської молоді, яка здобуває освіту 

за кордоном і може в подальшому її використати для реалізації міжнародних 

соціальних і бізнес-проектів; використання досвіду українських викладачів, які 

працюють за кордоном,у розробленні національних і локальних (на рівні ВНЗ) 

стратегій розвитку університетської освіти в Україні. Проте існує і ряд загроз, 

серед яких: втрата частини соціального капіталу, зокрема, серед студентів, які 

навчаються за кордоном і мають намір залишитися там; зменшення внутрішнього 

попиту на ринку освітніх послуг ВНЗ, як наслідок - скорочення робочих місць у 

національних ВНЗ; втрата частини фінансового капіталу в результаті імпорту 

освітніх послуг закордонних ВНЗ [228]. 
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Зростаючий тренд зовнішньої міграції висококваліфікованих працівників 

та міграції молодих науковців є окрім важливих внутрішніх (об’єктивних та 

суб’єктивних) факторів, також і результатом політики країн ЄС зорієнтованої на 

залучення висококваліфікованих іммігрантів, молодих спеціалістів з числа 

іноземних студентів. За даними ЮНЕСКО, в період з 2000 по 2012 р. 

чисельність українських студентів за кордоном збільшилась у понад чотири рази 

і сягнула 37 тис. Особливо стрімко вона зростала в країнах, куди спрямовано 

потоки трудової міграції. Упродовж останніх двох років зростання чисельності 

українців, які виїхали на навчання за кордон, прискорилося. За даними 

щорічного моніторингу кількості українських громадян, які навчаються у 

закордонних університетах на денній формі навчання, що здійснюється 

аналітичним центром СEDOS (охоплює 34 країни світу), у 2013/2014 

навчальному році за кордоном навчалися вже 47724 громадян України, 

найбільше з них у Польщі [252]. За відсутності активної національної політики, 

що враховуватиме «за» і «проти» міграційних процесів, процес неповернення в 

Україну молодих спеціалістів та відтік різних категорій наукових працівників 

негативно позначатиметься на віковій та освітньо-кваліфікаційній структурі 

робочої сили, що призведе до декапіталізації економіки, стримуватиме потенціал 

розвитку, буде гальмувати економічне зростання. 

Капіталізація та поведінка іноземних банків.  Україна, включившись у 

світову економічну систему, стала полем діяльності іноземних фінансово-

промислових груп (ФПГ).  В загальному наслідки такої експансії і, зокрема, 

допуску іноземних банків у країну-реципієнта інвестицій є дуже різними і 

залежать від інституційних особливостей приймаючої сторони, рівня розвитку її 

економіки і головне – від загальної стратегії банківської групи, в яку входить 

банк. Вивчення світової практики операційної діяльності іноземних банків дає 

можливість виділити основні позитивні та негативні фактори їх присутності. 

Позитивні умовно можна поділити на дві групи: економічні та технологічні. 

Економічні вигоди полягають у покращенні доступу до фінансових ресурсів, 
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підвищенні ефективності національної фінансової системи, зниженні кредитних 

обмежень при кредитуванні клієнтів. До технологічних можна віднести такі: 

появу нових скорингових моделей оцінки позичальників, покращення системи 

ризик-менеджменту, підвищення якості інструментів сек’юритизації та 

хеджування, появу нових джерел залучення депозитів і способів взаємодії з 

клієнтом [114]. 

Наявність негативних сторін присутності іноземних банківських структур 

визначається через аналіз поведінки іноземних банків та їх філій у країні-

реципієнті капіталу, який проводиться, як правило, у контексті перевірки ряду 

гіпотез, зокрема, про те, що 1) під час кризи іноземні банки можуть бути каналом 

відтоку капіталу із країни у вигляді кредитів нерезидентам; 2) іноземні банки 

кредитують в основному підприємства з капіталом своєї країни; 3) банки з 

іноземним капіталом мають різні можливості до поглинання бізнесу клієнтів; 4) за 

умов досягнення великої частки на ринку є загроза можливості маніпуляцій на 

фінансовому ринку. 

Проведений аналіз діяльності іноземних, й у т.ч. російських, банків дає 

підстави зробити висновки, що в цілому їхня поведінка в Україні відповідає 

міжнародній практиці, вони дотримуються загальної стратегії розвитку й 

поведінки, тому що управлінські рішення ухвалюються материнськими 

структурами. 

Основні тенденції розвитку російських банків в Україні (табл.5.15) свідчать, 

що вони тривалий час проводили активну політику, спрямовану на розширення 

своєї присутності в Україні. Незважаючи на негативні фінансові результати, вони 

нарощували активи, власний та статутний капітал, що за період 2007-2017 рр. 

збільшився на 100 млн.грн. Детальний аналіз їх діяльності [305] підтверджує, що 

сферами їхніх інтересів є переважно великий корпоративний клієнт в системно 

утворюючих галузях економіки, підтримка російського бізнесу. 
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Таблиця 5.15 

Показники діяльності банківських установ з російським капіталом 

Рік Активи 
Статутний 

капітал 

Власний 

капітал  

Прибуток /  

(-) збиток 

Кошти 

юридичних 

осіб 

2007  20 704 066 1 386 628 2 022 538 68 143 5 684 448 

2008  42 914 354 3 941 983 4 898 700 140 160 7 834 716 

2009  71 684 638 9 799 251 10 612 505 -2 878 645 8 868 735 

2010  88 915 919 14 637 291 11 336 556 -2 970 267 15 513 819 

2011  105 899 911 15 850 298 12 916 429 595 273 20 344 260 

2012  113 328 460 16 054 246 13 771 118 1 419 708 17 948 981 

2013  113 807 597 19 278 524 13 875 386 -2 267 421 17 193 583 

2014  143 203 777 18 383 916 16 428 286 -2 484 391 15 400 932 

2015  123 870 328 54 331 894 -7 873 711 -31 597 355 21 340 897 

2016  108 026 879 90 953 952 13 534 156 -15 102 896 15 466 299 

2017  78 253 625 101 508 423 12 966 307 -12 428 893 10 250 861 

2018  47 315 423 72 925 146 7 968 701 -11 107 401 6 369 118 

2019  38 551 134 76 275 020 12 070 874 719 684 4 062 597 

2020  41 044 629 76 322 039 12 809 058 492 494 3 330 325 

Джерело: складено за даними НБУ. 

В економічній літературі є чимало досліджень присвячених мотивації 

експансії капіталу, в тому числі й на теренах країн колишнього СНД [283], проте 

дуже мало пояснень чому він йде з них. У загальному серед економічних факторів 

експерти найчастіше називають погіршення фінансового стану (материнського 

банку чи філій у країні-реципієнті), пошук кращих більш привабливих сфер 

застосування капіталу; серед неекономічних – політичну нестабільність. 

Для України проблеми, пов’язані із функціонуванням іноземного капіталу 

на вітчизняному ринку банківських послуг також є актуальними і це постійно 

підтверджується появою нових досліджень, присвячених детальному аналізу 

ефективності діяльності банків з іноземним капіталом. Підчас кризи та у 

посткризовий період відновлення української економіки зацікавленість даною 

проблематикою не зменшилась, що проявилось роботами М.Кириченко, 

В.Костогриз, О.Савицького, Р.Корнилюка, де тема продажу/закриття іноземних 

банків активно дискутувалась [97; 109; 110; 113; 232]. 
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У дослідженні [315] для оцінки поведінки іноземних банків в Україні і 

перевірки гіпотези, що на рішення банку з іноземним капіталом про закриття 

(банкрутство, злиття, зміну власника) впливають фінансові характеристики 

дочірньої компанії в Україні, застосовано логіт/пробіт моделювання. Для 

побудови бінарних моделей використано 291 спостереження за період 2008– 

2012 рр. (до вибірки включено показники іноземних банків, що пішли з ринку та 

залишились у період, який включає кризу 2009 р.).  

Статистичні характеристики моделей свідчать, що на рівні довірчого 

інтервалу 10% значимими стали показники, які характеризують обсяги 

кредитного портфелю, зобов’язань, капіталу, рентабельність активів та 

походження капіталу. Результати оцінювання по моделі підтвердили припущення, 

що з більшою ймовірністю закривались чи змінювали власників банки з 

європейським капіталом (а не російські). Отже, фактор власників (структури)  

іноземного капіталу, який також визначає стратегію поведінки банківської 

установи є важливим при оцінюванні.  

У дослідженні [315] залишились без уваги фінансовий стан материнської 

компанії та макроекономічна ситуація в країні інвесторі капіталу. Важливість 

включення у процес моделювання вищезазначених факторів, підтверджують 

аналітичні оцінки українських експертів. Так, Р.Корнилюк, серед причин виходу 

іноземних банків з роздрібного бізнесу в Україні після кризи, називає ряд як 

зовнішніх так і внутрішніх чинників, що характеризують погіршення економічних 

та регуляторних умов для їх функціонування: повільне зростання реальних 

доходів населення, низьку платоспроможність корпоративних позичальників, 

високу частку неповернень кредитів, високі витрати на роботу колекторів, 

заборону кредитування фізичних осіб в іноземній валюті, рестрикційну монетарну 

політику НБУ по стримуванню ліквідності, підвищення вартості зовнішніх 

запозичень на фоні кризи суверенних боргів у ЄС, посилення вимог “БАЗЕЛЬ ІІІ” 

до адекватності основного капіталу [111]. 
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5.3.2. Диференціал довіри 

 

Вивчаючи досвід країн, які здійснили економічне диво та вийшли на 

траєкторію стійкого розвитку, Україні варто врахувати важливий, підтверджений 

практикою, урок – при розробці реформ брались до уваги не тільки традиційні, але 

й соціальний капітал. Як показав Ф.Фукуяма у своєму політико-економічному 

дослідженні «TRUST. The Social Virtues and the Creation of Prosperity (Довіра: 

соціальні чесноти і шлях до процвітання)»: «…одним з головних уроків вивчення 

економічного життя є те, що благополуччя країни, а також її конкурентна 

здатність на фоні інших країн визначаються однією універсальною культурною 

характеристикою – властивим її суспільству рівнем довіри» (2004) [286]. 

Правильність відомої тези підтверджується тим, що у сучасному світі 

практично жодної із проблем, яка лежать в управлінській, організаційній, 

маркетинговій чи інвестиційній сфері неможливо вирішити без урахування 

фактора довіри. Серед причин – глибина та складність природи феномену довіри, 

яка хоча і є крихкою субстанцією, однак лежить в основі практично всіх 

економічних процесів. Незалежно від того, де вперше категорія «довіри» 

розпочала свою фундаментальну ходу – в рамках соціології, психології чи 

економічної теорії, – сучасний міждисциплінарний підхід заново відкриває її 

актуальність як економічної категорії. 

Під час розгляду робіт, присвячених аналізу наукового розуміння терміна 

«довіра», можна побачити багато її типологій, досліджень щодо відмінностей між 

довірою і близькими їй феноменами, при тому, що чіткого, однозначного її 

визначення немає (Фукуяма, 2004; Castaldo, 2002; Sztompka, 1999; Luhman, 1979; 

Купрейченко, 2008) [286; 376; 495; 503; 545].  Більш того, різноманіття 

теоретичних підходів, на основі яких дається визначення категорії «довіра», не 

тільки залежить від обраної сфери економічного аналізу, а й продукує нову 

проблему вимірювання довіри (Glaeser, Laibson, at al. 2000) [430]. Для її 

вирішення активно розробляються кількісні та якісні, прямі й опосередковані 
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методи, де довіра може бути представлена у вигляді одновимірної і 

багатовимірної змінної, такої, що спостерігається, і латентної, загальної та окремо 

виділеної для груп за критеріями класифікації. Серед найчастіше згадуваних 

сьогодні в літературі методик є «Віра в людей» М. Розенберга [214], 

експериментальні ігри на довіру (Bolle, Kaehler, 2005) [367], методика 

вимірювання довіри Р.Левіцкі, М.Стівенсона, Б.Банкера [489], методика оцінки 

рівня довіри в організації Р.Б.Шо [303], модель А.Журавльова та А.Купрейченко 

[123], методики на основі побудови латентних інтегральних індексів довіри [287] і 

багато інших. 

Варто зазначити, що перехід із теоретичної площини дослідження довіри 

до практичної актуалізує не тільки проблему оцінки рівня довіри, але й привертає 

увагу до аналізу її змін, що є важливим аспектом у контексті оцінки ефективності 

економічної політики. Сьогодні, коли практика підтверджує, що ефективність 

управлінських рішень у фінансовій сфері значною мірою залежить від довіри 

економічних суб’єктів та населення до соціально-економічної політики уряду 

загалом та конкретних заходів влади зокрема, стають актуальними питання: як 

впливає зміна довіри на динаміку економічних процесів та як виміряти, 

представити зміни довіри, враховуючи індивідуальні чи синергетичні ефекти її 

різних типів. 

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 в рамках взаємопов’язаних відносин 

суб’єкта та ряду об’єктів. 

Диференціал довіри має статичний та динамічний вимір. Якщо говорити, 

наприклад, про оцінку зміни довіри у конкретний момент часу, то диференціал 

довіри відображає зміну вибору суб’єкта. Наприклад, якщо перед суб’єктом стоїть 

завдання вибору одного елемента із множини об’єктів, то суб’єкт обирає 
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найкращий (що є відображенням/способом реалізації довіри). За незмінності 

зовнішніх умов при зміні тільки доступної множини об’єктів для вибору – 

наприклад, при вилученні найкращого, обраного на попередньому етапі, – суб’єкт 

робить новий вибір, віддає перевагу іншому «найкращому» з його точки зору. 

Реальний приклад статичного випадку диференціалу довіри дає екзит-пол, 

або електоральний вибір, під час політичних виборів: кожен із виборців із 

переліку кандидатів обирає того, кому найбільш довіряє, і в результаті 

голосування у першому турі два кандидати набирають кількість голосів, які дають 

їм можливість продовжити електоральний процес. Після проведення другого туру 

виборів (або іншого екзит-полу відносно тих самих претендентів) кількість 

отриманих голосів у кандидатів змінюється – оцінка довіри до них змінилась – і 

ця різниця голосів виборців показує диференціал довіри до обраних претендентів 

(за умови репрезентативної вибірки кількість виборців змінюється не кардинально 

і нові кандидатури не з’являються). 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. 

Динамічний випадок диференціалу довіри варто розглядати на більш 

тривалому часовому проміжку, коли упродовж часового інтервалу оцінювання 

рівня довіри змінюється об’єкт, суб’єкт чи зовнішнє середовище, яке впливає на 

них: у об’єкта можуть змінитись властивості, у суб’єкта – наприклад, змінитись 

критерії оцінки, внаслідок отримання більш повної інформації як щодо самого 

об’єкта так і зміни зовнішнього середовища тощо. Тут доречним буде наголосити 

на важливості процесу вибору, оскільки у контексті вимірювання змін рівня 

довіри важливу роль відіграють фактори, які постійно/випадково впливають на 

зміну «радіуса» довіри, на перехід за шкалою вимірювання рівня довіри від «не 

довіряю зовсім» до «довіряю повністю», на вибір між двома категоріями «довіра» 

та «недовіра» як різних феноменів (рис. 5.5). 
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Рис. 5.5 – Вплив факторів на вибір між категоріями довіри та недовіри 

Джерело: розроблено автором. 

 

Прикладами оцінок «диференціалу довіри» є зміна результатів соціологічних 

опитувань респондентів, що періодично проводяться стосовно рівня довіри до 

політичних лідерів, виконавчої та законодавчої влади, банківської системи тощо. 

На відміну від балансу довіри, що розраховується, як правило, з урахуванням 

проміжних оцінок рівня довіри (різного ступеня впевненості) суб’єкта, як це 

представлено у табл. 5.16, диференціал довіри найчастіше представляє різницю 

«крайніх», більш чітких оцінок шкали рівня довіри («довіряю» – «не довіряю»). У 

наведеному прикладі диференціал довіри становить -45,8% (від’ємний знак вказує 

на негативну оцінку ситуації).  

Таблиця 5.16 

Розподіл відповідей резидентів на запитання: 

«Скажіть, будь ласка, якою мірою Ви довіряєте  

українським банкам?», % 

Не довіряю («зовсім не довіряю» + 

«скоріше, не довіряю») 
77,0 

Баланс 

довіри 

-61,5 

Диференціал 

довіри 

-45,8 

Довіряю («скоріше довіряю, ніж ні» + 

«повністю довіряю») 
15,5 

Зовсім не довіряю 47,4 

Скоріше, не довіряю 29,6 

Скоріше, довіряю, ніж ні 13,9 

Повністю довіряю 1,6 

Важко відповісти 7,5 

Джерело: складено за [8]. 
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На рис. 5.6 показано диференціал довіри населення до НБУ, який 

розраховано за даними соціологічного опитування ГО «Центр «Соціальний 

моніторинг» та ГО «Український інституту економічних досліджень імені 

Олександра Яременка», де експерти розглядали три варіанти відповіді 

респондентів: «важко відповісти», «довіряють», «не довіряють». Диференціал 

довіри відображає динаміку показника як різницю між відповідями тих, хто 

«довіряють» і «не довіряють» діяльності НБУ упродовж 2003–2016 рр. 

Неврахування відповідей респондентів, які ще не визначилися («важко 

відповісти»), дає змогу через диференціал показати волатильність 

(відхилення/розкид) рівня змін довіри респондентів та відобразити у динаміці 

більш чітку картину зміни ситуації. На виділеному проміжку 2003–2016 рр. 

динамічний формат диференціалу довіри населення до НБУ свідчить про 

негативний тренд зміни довіри – від позитивного значення 12% у докризовий 

період до панічних негативних -75% та поточних -67% – вказує на суттєве 

перевищення тих респондентів, які недовіряють центральному банку країни. 

Слід зазначити, що опитування/інтерв’ю є ключовим, базовим методом 

вимірювання довіри, однак її рівень та зміни можна оцінити не тільки з 

допомогою прямої відповіді «так/ні» суб’єкта на питання «довіряє/не довіряє» він 

інформації стосовно якоїсь конкретної властивості об’єкта (чи загальної 

характеристики процесу, діям іншого суб’єкта й т.ін.). Більш важливим і 

показовим є діяльність самого суб’єкта опитування, тобто його дії як реакція на 

зміну довіри. Якщо рівень довіри – це лише оцінка стану, констатація факту, 

кількісна/якісна характеристика природи довіри, то зміна рівня довіри є 

джерелом, причиною, поштовхом до дій. На практиці зміни довіри знаходить 

відображення у динаміці змін різних статистичних показників та у 

відповідях/оцінках соціологічних опитувань. Прикладом прояву зміни довіри є, 

зокрема, такий індикатор диференціалу довіри, як динаміка (в абсолютному чи у 

відносному вимірі) змін обсягів депозитних вкладень клієнтів банків або динаміка 

інтегрального показника частки тіньового сектора у структурі економіки України. 

Такий підхід вказує на особливість динамічних оцінок «диференціалу довіри»: 
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вони поєднують у собі, 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 й 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. 

 

Рис. 5.6. Диференціал довіри до Національного банку України  

за 2003–2016 рр. 

Джерело: розраховано за даними ГО «Центр «Соціальний моніторинг» та ГО 

«Український інститут економічних досліджень ім. Олександра Яременка» [8]. 

 

Серед переваг динамічних оцінок «диференціалу довіри» є їх застосування до 

вимірювання довіри до двох різнонаправлених процесів. У простому форматі 

індикатором диференціалу може бути, наприклад, оцінка часток капіталів, що 

повернулись у країну внаслідок проведення політики репатріації/амністії 

національних капіталів: у різних країнах такі кількісні оцінки коливаються від 4 

до 10% обсягів «втечі». У більш складному – порівняльна оцінка динаміки прямих 
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інвестицій між окремими країнами-офшорами та Україною (як приріст, частка, 

співвідношення). Так, у табл. 5.17 представлено динаміку прямих іноземних 

інвестицій в Україну з Кіпру та Вiргiнських Островів (Брит.), які значно 

перевищують обсяги вітчизняних інвестицій у ці офшорні країни. «Диференціал 

довіри» у цьому випадку (абсолютна різниця) вказує на те, що частина тіньових 

капіталів та незаконних фінансових потоків, які були раніше виведені з України з 

різних причин (але й у тому числі внаслідок низької довіри до економічного 

клімату та влади), повернулась у вигляді інвестицій додому, а не тільки осіла у 

офшорах. 

Таблиця 5.17 

Диференціал довіри та динаміка різнонаправлених потоків прямих іноземних 

інвестицій, млн дол. США 

Показник 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

З Кіпру в Україну 8 603 15 908 17 726 11 972 9 895 8 786 8 933 9 545 10 369 

З України на Кіпр 5 336 5 918 5 925 5 926 5 924 5 931 5 933 5 932 5 936 

Диференціал 

довіри 
3 267 9 990 11 801 6 046 3 971 2 855 3 000 3 613 4 433 

З Британських 

Вiргiнських 

Островів  в 

Україну 

1 284 1 888 2 276 1 988 1 715 1 682 1 358 1 040 1 062 

З України на 

Британські 

Вiргiнські 

Острови 

21 26 26 26 51 58 61 60 34 

Диференціал 

довіри 
1 263 1 862 2 250 1 963 1 664 1 625 1 297 980 1 028 

Джерело: складено на основі даних Держстату України [255]. 

 

Отже, диференціал довіри – це поняття, за допомогою якого можна у 

кількісному вимірі отримати відображення зміни довіри суб’єкта до різних 

об’єктів. Його особливості, що зображені на рис. 5.7, показують його досить 

широкі можливості для аналізу дуже складної категорії довіри, яка потребує 

адекватного теоретичного та емпіричного осмислення. 
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Рис. 5.7. Особливості поняття «диференціал довіри» 

Джерело: авторська розробка.  

 

Фінансова сфера дає багато можливостей для застосування поняття 

«диференціал довіри» як з точки зору аналізу ретроспективи, так і окреслення 

майбутнього. Перші прояви значущості довіри пов’язуються науковцями із 

розвитком банківської справи та грошової системи, що базується на обігу 

банкнот. Починаючи від першої фінансової піраміди Дж. Ло, яка демонструє 

значущість та мінливість довіри вкладників, питань, піднятих А.Смітом щодо ролі 

держави (як гаранта забезпечення спочатку металічних, а згодом і паперових 

грошей), взаємозв’язків формальної інституціональної системи і загальної 

«системної» довіри, аналіз феномена довіри отримав розширене трактування у 

представників різних шкіл та напрямків (А.Смит, 2007; М.Блауг, 1994; 

Т.Майборода, 2011; Т.Кричевська, 2017) [20; 117; 135; 246]. 

Т.Майборода, розглядаючи генезис проблеми довіри, виділила основні сфери 

її продуктивного аналізу: 

 «значущість і мінливість довіри у фінансовій системі, де держава і 

фінансові інститути виступають гарантом та засобом зменшення її волатильності 

(існує тісний взаємозв’язок формальної інституційної системи та довіри); 
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 довіра як норма і неформальна цінність, що визначає норму відсотка, 

успіх у міжнародній конкуренції, зростання інвестицій та торгівлі (сфера дії цієї 

норми визначає «межі» довіри);  

 роль довіри в поясненні економічного циклу: вона набуває критичного 

значення для поглиблення спаду або прискорення пожвавлення економіки, а 

також може пояснювати перехід від однієї стадії циклу до іншої; 

 взаємозв’язок репутації (авторитету) підприємця і довіри (репутація 

виступає як похідна величина від довіри, як накопичена довіра в минулих 

періодах, виправдані очікування)» (Майборода, 2011) [135]. 

 

5.4. Офшоризація капіталу банківської системи 

 

Цікавим прикладом застосування «диференціалу довіри» для аналізу зміни 

її рівня (де важливими є всі із виділених вище сфер продуктивного аналізу) може 

бути оцінка впливу на розвиток української банківської системи динаміки 

офшорних потоків капіталу. Ця проблема для України є актуальною і тому 

привертає до себе особливу увагу [317; 318]. У цьому випадку результат є 

відображенням дії двох потоків – відтоку національних капіталів в офшори (прояв 

недовіри23) та притоку інвестицій із офшорів (прояв довіри). 

У документах міжнародних організацій (МВФ, Міжнародної групи із 

боротьби з відмиванням/легалізацією злочинних доходів – FATF, ОЕСР, Форуму 

фінансової стабільності) термін «офшор» використовувався вже у 1990-х роках. 

До критеріїв, які лежать в основі формування списків офшорних юрисдикцій, 

відносять ті, що характеризують здатність країни/території забезпечувати: 

а)  можливість суттєво знизити податкові та інші платежі; 

б)  комфортне правове середовище для організації та ведення бізнесу, 

включаючи спрощені умови адміністративного та фінансового нагляду; 

                                                
23 В цьому випадку "довіра" та "недовіра" розглядаються як крайні межі однієї шкали, а не як 

різні, незалежні феномени (як це нерідко роблять соціологи). 
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в)  можливість анонімно проводити фінансові операції і приховати кінцевих 

бенефіціарів [417; 421; 422]. 

Кожна держава та міжнародна організація (МВФ, ОЕСР), залежно від оцінки 

ролі офшорів, формує свій список, який періодично оновлюється [459; 491]. В 

Україні офіційний перелік країн визначається згідно з додатком до 

Розпорядження Кабінету міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 143-р) [226] 

та Додатком  до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1045 

«Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 

39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України  із 

змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 108 від 31.01.2018, № 295 від 

11.04.2018 (далі перелік ТЦУ) [62]. 

Зміни в переліку відображають національну політику по відношенню до 

офшорів, яка залежить від балансу витрат та переваг для кожної конкретної 

країни, від того як вирішуються протиріччя між інтересами держави та бізнесу 

[192]. Так, аналіз міжнародної практики показує необхідність зважати на 

негативні ефекти, пов’язані з діяльністю офшорних зон, орієнтованих на 

досягнення недобросовісних цілей: ухилення від оподаткування; акумулювання 

безподаткових доходів поза фіскальною юрисдикцією держави податкового 

резидентства; намагання працювати під маркою іноземної особи для реалізації дій 

економічного характеру або порушення прав третіх осіб [76].  

Однак сьогодні офшори виступають також і ефективним 

інструментом для бізнесу: управління ризиками; стабілізації платежів; 

регулювання цін експортно-імпортних контрактів; самофінансування; кептивного 

(внутрішньо-фірмового) страхування; продажу авторських прав; оплати валютних 

контрактів; передачі обладнання в лізинг; найму персоналу; поставок 

давальницької сировини; трастових операцій з нерухомістю; купівлі нерухомості 

за кордоном; проведення інвестиційної та спекулятивної діяльності на світових 

фінансових ринках, у тому числі через банки [196]. Використання офшору 

допускається, якщо угода має істотну «неподаткову» мету, тобто направлена на 

розвиток бізнесу. До законних цілей використання офшорів відносять: створення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n10886
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n10886
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108-2018-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/295-2018-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/295-2018-%D0%BF#n2
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спільних підприємств з іноземним партнером; оптимізацію структури і функцій 

компанії з іноземним капіталом; створення спеціальних інструментів захисту 

майна та ін. [196].  

Це призводить до того, що у дискусіях науковців та практиків ключовою 

залишається теза – в сучасних умовах розвитку глобалізаційних процесів 

об’єктивна потреба в офшорах залишається. Разом із тим відсутність 

транспарентності в діяльності офшорів дає підстави для посилення регулювання 

відносин з ними. Серед ключових аргументів [192; 290]: 

 низькі податки в офшорах підривають податкову базу країн, резиденти 

яких користуються цими послугами; 

 можливість здійснення анонімних операцій створює передумови для 

відмивання в офшорах нелегальних доходів і фінансування тероризму; 

 слабке регулювання фінансових угод підвищує ризик неконтрольованих 

потоків «гарячих грошей», що дестабілізують глобальну фінансову систему.  

Незважаючи на задекларований курс на більш жорстке регулювання 

офшорів, економічно розвинені країни продовжують активно використовувати 

послуги як зарубіжних, так і «внутрішніх» офшорів (територій з особливим 

правовим і податковим статусом) для розширення ринків, зовнішньо-економічної 

експансії, підвищення конкурентоспроможності. У країнах, що розвиваються, 

існують різні причини, через які капітал прагне втекти в офшори – надмірний 

податковий тягар, поганий інвестиційний клімат, відсутність верховенства права 

приватної власності, нестабільна економічна і політична ситуація [5; 192; 290]. 

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.  

Точно визначити рівень офшоризації української економіки (за відсутності 

угод24 про обмін інформацією з офшорами) практично неможливо. Якщо ж 

скористатись даними журналістських розслідувань, то «на запит про Україну в 

                                                
24  Україна має 70 двосторонніх договорів про уникнення подвійного оподаткування. 
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базі ICIJ можна знайти інформацію про 469 офшорні компанії, 643 осіб, що 

мають стосунки до цих офшорів, 20 посередників і 558 адрес» [192, 195, 449]. 

Однак ця верхівка айсберга не показує реальні масштаби офшоризації України, 

лише дає уявлення про ситуацію в окремих секторах економіки. 

Збільшення зв’язків українського бізнесу та приватних осіб із офшорними 

компаніями є наслідком зростаючого тіньового сектора економіки, виведення 

капіталів з країни як офіційно, так і 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 [317]. Яку частину капіталів власники повертають назад в Україну, 

визначити складно і це залежить від того, які проблеми вони вирішували у 

офшорах [196] (Панова, Туруев, Ярыгина, 2014) 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 припустити, 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») з 2007 р. 2020 р. офшорний капітал. 

Варто зазначити, що дослідження25 проведено на основі доступної офіційної 

інформації НБУ про власників істотної участі банківських установ, Агентства з 

                                                
25 Розрахунки проведено на основі бази даних, сформованої співробітниками ІЕПр НАНУ за 

2007–2020 рр., у квартальному вимірі щодо інформації стосовно динаміки розвитку, 

фінансового стану, власників істотної участі банківських установ, що працюють в Україні. 
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розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ), а також даних, 

представлених на сайтах банків та сайту YOUCONTROL. Враховуючи складну 

структуру власності (з різним ступенем прозорості у різні роки) банків, що 

працюють в Україні (Остапчук, 2016) [190], а також те, що кількість інформації 

для наповнення бази дослідження на всьому виділеному проміжку є різною, 

інформація з різних джерел часто є суперечливою, тому представлене 

дослідження не претендує на повноту реальної картини. 

Розрахунки проведено у трьох варіантах, залежно від кількості 

країн/юрисдикцій, які вважаються офшорами: перший – згідно з офіційним 

переліком офшорних зон України на основі чинного переліку, затвердженого 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 143-р.) 

[226] (далі офіційний перелік); другий – за переліком держав (територій), які 

контролюються в рамках трансфертного ціноутворення, згідно Постанови  

Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1045 зі змінами (далі перелік 

ТЦУ) [62], третій – перелік офшорів та фінансових центрів МВФ та ОЕСР (далі 

перелік ОЕСР) [491]. 

Важливим моментом, який варто брати до уваги, є те, що результати 

значною мірою залежать від урахування походження капіталів. Базуючись на 

аналізі структури (Остапчук, 2016) [190] власності банків і, відповідно, країни 

реєстрації капіталу, було застосовано два підходи: «офіційний» та «реальний». За 

«офіційного підходу» в оцінках офшоризації (для обох варіантів розрахунків) 

враховано капітал банків, місцем реєстрації яких є безпосередньо офшорні 

юрисдикції. У табл. 5.17 за офіційного підходу та переліку України у вибірку для 

аналізу було включено лише п’ять банків з капіталом Британських Вiргiнських 

Островів (БВО) – ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», ПАТ 

БАНК «ТРАСТ», ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», ПАТ «КБ «Експобанк» (Беліз, 

Сейшельські Острови). 

Однак, якщо аналізувати більш докладно структуру власності, враховуючи 

прямі та опосередковані зв’язки акціонерів, тобто максимально «відкритий» 

ланцюжок походження капіталу (який є доступним з інформації, представленої на 
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сайтах банків, НБУ, АРІФРУ, YUOCONTROL), то такий підхід і, відповідно, 

варіант розрахунків буде реалістичнішим. 

Фактично за «реального підходу» визначення походження капіталу, із 

врахуванням виявленого більш широкого кола власників на основі проведеного 

аналізу джерел капітальних потоків (навіть за дуже короткого офіційного 

українського списку офшорів) збільшується вибірка з бази дослідження – кількість 

банків і географічна картина офшоризації статутного капіталу вітчизняної БС 

зростає за рахунок включення фінансових зв’язків із окрім БВО, Белізом, 

Сейшельськими Островами, також із  Співдружністю Домініки, Каймановими 

Островами, Бермудськими Островами, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кіттсом і 

Невісом, Маршаловими Островами, Остріом Мен, а з 2 кв. 2020 р. ще й Панамою  

(табл.5.18). 

Представлені результати першого варіанта розрахунків (згідно з українським 

офіційним переліком офшорів та «реального» підходу до визначення країни 

походження капіталу) – динаміка рівня офшоризації капіталу за період з 4 кв. 

2013 р. до кінця 2020 р. – вказує на максимальне значення 5,054%, що досягалось 

у кінці 4 кв. 2013 р. Спадний тренд цього показника, крім фактичного зменшення 

бази дослідження (вилучення з аналізу банків Криму, Донецької та Луганської 

областей), є також відображенням «розчистки» БС, унаслідок якої було закрито 

багато банків і, відповідно, обсяг сукупного статутного капіталу номінально 

зменшився. 

У 2017 році до Податкового кодексу України (стаття 39) були внесені 

уточнення щодо нарахування податку на прибуток у трансферному ціноутворенні 

і Кабміном було прийнято новий Перелік відповідних держав (територій). До 

цього переліку увійшли 63 з 65 офшорів, визначених попереднім Переліком 

офшорів, а також ряд інших держав (територій) (усього 85). Деякі з цих держав не 

є «класичними офшорами» в загальноприйнятому розумінні, проте належність до 

них контрагента-нерезидента є ознакою для віднесення господарських операцій з 

ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового 

коригування. Початково до Переліку були внесені Болгарія, Грузія, Естонія, 



376 

 

 

Латвія, Мальта і Угорщина, проте згодом Постановами КМУ від 31.01.2018  

№ 108, від 11.04.2018 № 295 ці позиції були виключені. 

Таблиця 5.18 

 Рівень офшоризації статутного капіталу банківської системи України за 

«офіційного» і «реального» підходів згідно офіційного переліку офшорних зон 

Рік – 

квартал 

Рівень 

офшори-

зації 

Кількість 

банків з 

офшорним 

капіталом 

у т.ч. 

банків з 

іноземним 

капіталом 

Рівень 

офшори-

зації 

Кількість банків 

з офшорним 

капіталом 

у т.ч. банків 

з іноземним 

капіталом 

за «офіційного підходу» за «реального підходу» 

2013-4кв 0,062 1 1 5,054 12 8 

2014-1кв 0,062 1 1 4,445 13 9 

2014-2кв 0,064 1 1 4,522 12 9 

2014-3кв 0,063 1 1 4,563 13 10 

2014-4кв 0,064 1 1 4,881 14 10 

2015-1кв 0,002 1 0 5,046 25 10 

2015-2кв 0,002 1 0 3,270 23 7 

2015-3кв 0,002 1 0 3,999 24 9 

2015-4кв 0,002 2 0 2,461 22 9 

2016-1кв 0,025 3 1 2,408 20 10 

2016-2кв 0,020 3 1 1,826 19 9 

2016-3кв 0,036 3 2 1,789 17 10 

2016-4кв 0,017 2 1 0,610 14 9 

2017-1кв 0,016 2 1 0,736 15 9 

2017-2кв 0,012 2 1 0,533 14 9 

2017-3кв 0,030 2 1 0,561 14 9 

2017-4кв 0,043 3 2 0,526 15 10 

2018-1кв 0,043 3 2 0,539 15 10 

2018-2кв 0,042 3 2 0,548 14 9 

2018-3кв 0,042 3 2 0,633 14 9 

2018-4кв 0,043 2 2 0,685 13 9 

2019-1кв 0,027 1 1 0,664 12 8 

2019-2кв 0,027 1 1 0,668 12 8 

2019-3кв 0,027 1 1 0,667 12 8 

2019-4кв 0,027 1 1 0,667 11 7 

2020-1kv 0,027 1 1 0,663 10 7 

2020-2kv 0,027 1 1 0,674 10 7 

2020-3kv 0,027 1 1 0,658 9 6 

2020-4kv 0,026 2 1 0,646 9 6 

Джерело: складено за даними НБУ. 
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Для визначення переліку держав (територій) які варто контролювати, Кабінет 

Міністрів України використовує такі критерії: 

 держави (території), у яких ставка податку на прибуток підприємств 

(корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні, 

або які надають суб’єктам господарювання пільгові режими оподаткування, або в 

яких особливості розрахунку бази оподаткування фактично дозволяють суб’єктам 

господарювання не сплачувати податок на прибуток підприємств (корпоративний 

податок) або сплачувати його за ставкою, на 5 і більше відсоткових пунктів 

нижчою, ніж в Україні; 

 держави, з якими Україною не укладені міжнародні договори з 

положеннями про обмін інформацією; 

 держави, компетентні органи яких не забезпечують своєчасний та повний 

обмін податковою та фінансовою інформацією на запити центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику» [72]. 

Якщо провести розрахунки за переліком держав/територій (перелік ТЦУ), то 

картина офшоризації буде іншою (табл. 5.19). Найбільший рівень офшоризації – 

16,88% (4 кв. 2013 р.); найнижчий – 4,48% на кінець 2020 р. 

Таблиця 5.19 

Рівень офшоризації статутного капіталу банківської системи України за 

«офіційного» і «реального» підходів, згідно з переліком ТЦУ 

Період 

Рівень 

офшоризації 

капіталу 

БСУ, % 

Кількість 

банків з 

офшорним 

капіталом 

У тому 

числі 

банки з 

іноземним 

капіталом 

Рівень 

офшоризації 

капіталу 

БСУ, % 

Кількість 

банків з 

офшорним 

капіталом 

У тому 

числі 

банки з 

іноземним 

капіталом 

 
за «офіційного підходу» за «реального підходу» 

2013-4кв 10,82 19 17 16,88 47 21 

2014-1кв 10,28 20 18 16,38 48 22 

2014-2кв 8,37 20 18 14,26 46 22 

2014-3кв 8,38 21 20 14,16 47 24 

2014-4кв 8,23 20 19 14,01 46 23 

2015-1кв 6,36 20 17 12,86 56 21 

2015-2кв 5,95 16 13 10,87 51 16 

2015-3кв 5,89 16 13 10,32 47 17 

2015-4кв 5,83 19 13 8,76 37 15 

file:///C:/Users/G-580/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/офшор%20-%202020_4%20(version%201).xlsb%23RANGE!B33
file:///C:/Users/G-580/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/офшор%20-%202020_4%20(version%201).xlsb%23RANGE!B33
file:///C:/Users/G-580/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/офшор%20-%202020_4%20(version%201).xlsb%23RANGE!B33
file:///C:/Users/G-580/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/офшор%20-%202020_4%20(version%201).xlsb%23RANGE!B33
file:///C:/Users/G-580/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/офшор%20-%202020_4%20(version%201).xlsb%23RANGE!B33
file:///C:/Users/G-580/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/офшор%20-%202020_4%20(version%201).xlsb%23RANGE!B33
file:///C:/Users/G-580/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/офшор%20-%202020_4%20(version%201).xlsb%23RANGE!B33
file:///C:/Users/G-580/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/офшор%20-%202020_4%20(version%201).xlsb%23RANGE!B33
file:///C:/Users/G-580/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/офшор%20-%202020_4%20(version%201).xlsb%23RANGE!B33
file:///C:/Users/G-580/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/офшор%20-%202020_4%20(version%201).xlsb%23RANGE!B33


378 

 

 

Закінчення таблиці 5.19 

Період 

Рівень 

офшоризації 

капіталу 

БСУ, % 

Кількість 

банків з 

офшорним 

капіталом 

У тому 

числі 

банки з 

іноземним 

капіталом 

Рівень 

офшоризації 

капіталу 

БСУ, % 

Кількість 

банків з 

офшорним 

капіталом 

У тому 

числі 

банки з 

іноземним 

капіталом 

 за «офіційного підходу» за «реального підходу» 

2016-1кв 6,88 21 15 9,77 37 17 

2016-2кв 5,54 19 14 7,23 36 16 

2016-3кв 5,46 18 14 7,07 30 15 

2016-4кв 4,70 16 13 6,38 27 15 

2017-1кв 5,80 14 11 7,47 25 13 

2017-2кв 4,19 14 11 5,38 25 13 

2017-3кв 4,21 14 11 5,38 25 13 

2017-4кв 4,00 16 13 5,10 27 15 

2018-1кв 3,96 14 12 5,05 26 14 

2018-2кв 3,97 14 12 4,99 24 14 

2018-3кв 4,14 15 13 5,23 25 15 

2018-4кв 4,49 14 12 5,68 24 14 

2019-1кв 4,45 13 11 5,62 23 13 

2019-2кв 4,47 13 11 5,05 22 13 

2019-3кв 4,47 13 11 5,05 22 13 

2019-4кв 4,64 13 11 5,09 22 12 

2020-1kv 4,70 13 11 5,14 22 12 

2020-2kv 4,71 13 11 5,15 22 12 

2020-3kv 4,09 11 10 4,55 19 11 

2020-4kv 4,04 12 10 4,48 19 11 

Примітка: починаючи з 2014 р. розрахунки проведено без урахування тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях. 

Джерело: розрахунки автора.  

 

Як свідчать дані, що представлені у «Банки та країни-офшори, з капіталами 

яких працювали установи в Україні та їх власники істотної участі» (див. Додаток 

М, де розрахунки проведено згідно з переліком держав ТЦУ за «реального 

підходу»), станом на кінець 2020 року, серед найбільш «привабливих» країн, з 

якими працює український банківський бізнес – Кіпр, БВО, Беліз. 
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Всю вибірку банків розбито на групи згідно з офіційним поділом НБУ за 

новими критеріями26. З метою виділення проблемних банків виділено також групи 

банків з приватним капіталом, в яких запроваджено тимчасову адміністрацію та в 

стані ліквідації. Разом з тим для однотипного охоплення всього періоду 

порівняння старий принцип НБУ поділу на 4 групи банків (за розміром активів) 

пролонговано до 2020 р. Як показав аналіз, власники банків з усіх 4 груп 

працювали з офшорами, найбільш активно – середніх і малих банків ІІІ та ІV 

груп. Географічне представлення офшорного капіталу по групам банкам наведено 

у табл. 5.20. та їх кількість на рис. 5.8. 

Таблиця 5.20 

Географічний зріз офшорного капіталу в банківській системі по групах 

банків у 2013‒2020 рр. за списком ТЦУ 
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Банки з 
державною 

часткою 

2 1 
        

2 
          

Банки іноземних 

банківських груп 
5 1 

  
2 

 
1 

   
1 

  
1 3 

 
1 

    

Банки з 

приватним 

капіталом 

73 26 13 9 3 3 
 

1 1 10 56 1 6 2 4 1 6 2 1 1 1 

Всього по БСУ 80  28 13 9 5 3 1 1 1 10 59 1 6 3 7 1 7 2 1 1 1 

* Країни, що належать як до офіційного «Переліку офшорних зон» України (Розпорядження 

КМУ від 23.02.2011 року № 143-р), так  і до ТЦУ «Переліку відповідних держав (територій)» 

(Постанова КМУ від 27.12.2017 р. № 1045). 

Джерело: авторські розрахунки за даними НБУ (http://www.bank.gov.ua), АРІФРУ 

(http://smida.gov.ua), інформацією що представлена на сайтах банків та на сайті аналітичної 

системи YouControl (https://youcontrol.com.ua/). 

                                                
26 З 01.01.2016 р. НБУ застосовує нові критерії для окремих груп банків. Про це йдеться в 

рішеннях Комітету від 31 грудня 2015 року № 657. Згідно з документом передбачено такі 

групи: 

– банки з державною часткою (в яких держава володіє часткою понад 75%); 

– банки іноземних банківських груп (банки, власниками контрольних пакетів акцій в яких є 

іноземні банківські установи); 

– банки з приватним капіталом. 
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Рис. 5.8. Географічна картина країн-офшорів (за переліком ТЦУ), 

з якими у 2013–2020 рр. співпрацювали банківські установи України  

та їх кількість  

Примітка: *  Країни, що належать як до «Переліку офшорних зон» України (Розпорядження 

КМУ від 23.02.2011 року № 143-р), так і до «Переліку відповідних держав (територій)» 

(Постанова КМУ від 27.12.2017 р. № 1045). 

Джерело: авторські розрахунки за даними НБУ, АРІФРУ та інформацією, яка 

розміщена на сайтах банків станом на кінець 4 кв. 2020 р. [181]. 

 

Розрахований рівень офшоризації однак є заниженим, оскільки чинний 

офіційний перелік країн-офшорів 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 (рис. 5.8) та рівень офшоризації 
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капіталу БС України значно зросте і в окремі періоди перевищуватиме 22%  

(рис. 5.9).  

 

Рис. 5.9. Динаміка показника офшоризації капіталу банківської системи  

за переліком офшорних зон України та ОЕСР у 2007–2019 рр., % 

Джерело: авторські розрахунки за даними НБУ, АРІФРУ та інформацією, яка 

розміщена на сайтах банків [181]. 

 

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. 

Однак те, що лише частина діючих банківських установ має тільки вітчизняний 

капітал, засвідчує, що велика кількість українських власників мала серйозні 

причини реєструвати свій капітал та бізнес не у власній країні, а за кордоном. 

Серед ризиків високого рівня офшоризації економіки та банківської 

системи варто виділити значну волатильність та високу ймовірність виведення 

капіталів з українського ринку при зростанні кризових негараздів. Так, наприклад, 

під час криз 2009 р. та 2014–2015 рр., окрім негативних фінансових результатів 

діяльності, як і у більшості банківських установ в Україні, у групи банків з 
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офшорним капіталом чітко простежуються періоди зменшення власного та 

статутного капіталів. 

Окрім криз, серед додаткових стимулів для виведення капіталів з банків 

стала «розчистка» БС. Внаслідок боротьби регулятора за прозорість структури 

власності фінустанов та підвищення фінансової стабільності банківської системи, 

кількість неплатоспроможних банків різко зросла. Серед негативних результатів 

такого очищення – завбачливе виведення власниками збанкрутілих банків своїх 

капіталів за кордон перед тим, як банки були визнані неплатоспроможними. 

Серед прикладів операцій, якими сьогодні займаються правоохоронні органи, 

експерти називають оборудки банків, що перевели на рахунки австрійського 

Meinl Bank AG 746,5 млн дол. США і 59 млн євро [56]. 

Порівняльний аналіз волатильності абсолютних змін обсягів офшорного 

капіталу та економічної динаміки в Україні свідчить на користь тези, що капітал 

повертається додому на етапі підйому в економіці, а у період кризових негараздів 

спостерігається його спадна динаміка. 

Якщо зростання іноземних інвестицій, й у тому числі з офшорів, є 

позитивним чинником для розвитку фінансового сектора, то збільшення обсягів 

інвестицій із України до офшорів із високою ймовірністю свідчить про зростання 

недовіри українців щодо перспектив економіки та умов ведення бізнесу. Вияв такої 

недовіри реалізується через діяльність зростаючої кількості кампаній, які 

пропонують вирішити ряд «болючих» питань через офшори. На фоні проголошеної 

урядом антиофшорної політики попит на діяльність фірм, які знають відповіді та 

допоможуть вирішити ці та подібні питання, сьогодні зростає [105]. Чи 

скористається сьогодні український бізнес послугами таких фірм і виведе свої 

капітали до офшорів та чи повернуться вони згодом додому, залежить не тільки від 

проголошеної політики деофшоризації (Шумська, 2016; Панова, Туруев, Ярыгина, 

2014) [317; 196], а й від багатьох об’єктивних та суб’єктивних чинників, серед яких 

фактор довіри та його позитивні зміни є одними з ключових. 
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Якщо взяти за основу вітчизняних реформ відому тезу Ф. Фукуями, що для 

сучасного суспільства в постіндустріальну епоху «взаємодія, моральні 

зобов’язання, відповідальність перед суспільством і довіра … не стають 

анахронізмом, а навпаки, вони суть, запорука його успішного розвитку» 

(Ф. Фукуяма, 2004) [286], то в Україні можна буде вже у найближчій перспективі 

досягнути балансу між негативними наслідками та позитивними ефектами від  

залучення країни до глобального процесу офшоризації, реалізуючи економічну 

політику, ефективність якої, серед іншого, мають забезпечувати позитивні зміни 

рівня довіри бізнесу й населення, що стануть джерелом і поштовхом до дій. 

 

5.5. Фінансове багатство України в офшорах світу 

 

У процесі формування фінансових передумов відновлення та подальшого 

стабільного розвитку економіки України надзвичайно важливою стає проблема 

пошуку фінансових ресурсів, які вкрай необхідні для активізації економічної 

динаміки. Варто підкреслити, що питання визначення джерел фінансування 

економічного розвитку є актуальним для більшості країн, що відчули негативний 

вплив світової кризи 2007–2008 рр., а для вітчизняної економіки проблема ще більш 

загострилась унаслідок нової кризи 2014–2015 рр.  

Світова практика показує, що економіки, які націлені на відновлення, за 

відсутності наявних внутрішніх ресурсів розвитку активно використовують 

зовнішні фінансові джерела. Альтернативою застосуванню іноземних капіталів, 

оскільки їх негативним наслідком стає формування боргів країни, є використання 

національного багатства. З огляду на негативні наслідки та перспективи, 

нагальність вирішення цієї проблеми змушує подивитись перш за все на ту частку 

фінансового багатства, яку країна використовує неефективно, або взагалі втрачає, 

зокрема, внаслідок виведення національних капіталів у офшори. У контексті 

фінансових ресурсів розвитку капітали, що втікають в офшори, є сьогодні 

часткою незадіяного потенціалу розвитку. Тому в умовах зростаючої боргової 

залежності України питання оцінки фінансового потенціалу та аналізу 
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можливостей його використання у більш продуктивний для країни спосіб стає 

надзвичайно актуальним.  

Варто зазначити, що підвищена увага до офшорів та, відповідно, наслідків, 

пов’язаних з їх функціонуванням для економік різних країн світу, останнім часом 

виявляється дедалі частіше. Серед основних важливих питань, що піднімаються 

фахівцями при обговоренні, – оцінка обсягів капіталів та бізнесу, які перебувають 

поза контролем офіційної влади країн-донорів, втрати бюджету, напрями 

боротьби з цим явищем на національному та міжнародному рівнях [5; 76; 192; 

290; 417; 421; 459; 449; 450; 451]. Останні журналістські розслідування відкрили 

важливість теми офшоризації економіки і для України [195; 449; 450; 451; 533; 

546]. Отримали резонанс і стали затребуваними дослідження вітчизняних 

експертів, які дискутували щодо нових кроків з деофшоризації української 

економіки, визначали причини та особливості процесу, обговорювали законодавчі 

ініціативи та пропозиції уряду з цього приводу [4; 61; 83; 85; 122; 190; 223;  237; 

297; 318; 326]. 

З огляду на важливість оцінки масштабів виведеного у офшори 

фінансового багатства, яке за сприятливих умов і створених механізмів може 

стати джерелом розвитку України, актуальним є виявлення основних причин, що 

провокують офшоризацію вітчизняної економіки в рамках глобального 

поширення цього процесу. Це важливо з точки зору обґрунтування необхідності 

врахування виведеної в тінь частки фінансового багатства як потенціалу розвитку 

країни у середньо- та довгостроковій перспективі, а також визначення масштабів 

офшоризації на прикладі оцінки діючого в банківській системі офшорного 

капіталу.  

Вплив офшорів на фінансові ресурси розвитку. У цьому контексті із 

світового наукового надбання заслуговує на увагу дослідження експертів Eurodad 

(European network on debt and development), які в 2015 р. представили оцінку 

масштабів усіх джерел фінансування, котрі були доступними для країн, що 

розвиваються, та проаналізували зміни за останнє десятиліття. В результаті 

огляду різних джерел та їх динаміки було отримано парадоксальний висновок: у 
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середньому країни, що розвиваються, отримуючи ззовні 1 долар, одночасно 

втрачають більше, ніж 2 долари. До фінансового потоку, що приходить в 

країну, експертами включено: прямі іноземні інвестиції, портфельний капітал, 

грошові перекази мігрантів, фінансову допомогу, гранти та благодійність; а до 

потоку, що залишає країну, віднесено: відсоткові виплати по зовнішньому боргу, 

вивезений прибуток іноземних інвесторів, кредити розвиненим країнам, незаконні 

фінансові потоки [553]. 

Те, що динаміка останньої складової для України вносить значну роль у 

формування негативного дисбалансу фінансових ресурсів розвитку, 

підтверджується дослідженням організації Global Financial Integrity (GFI), яка в 

кінці 2015 р. представила розрахунки обсягів незаконних фінансових потоків 

(НФП – illicit financial flows, IFF) з країн, що розвиваються, за період 2004–

2013 рр. У трійці лідерів за обсягами втечі – Китай, Російська Федерація та 

Мексика, де середньорічне значення НФП за цей період становило, відповідно: 

139; 105; 53 млрд дол. США. У цілому за 2004–2013 рр. втрата капіталу країн, що 

розвиваються, становила 7,8 трлн. дол. США, причому незаконний потік зростав у 

середньому на 6,5% за рік (у реальному вимірі) [454]. 

Згідно з розрахунками експертів GFI, за десять років з України незаконно 

виведено 116,763 млрд. дол. США, тобто щорічно в середньому держава 

втрачала 11,67 млрд. дол. США, і це 14-й результат порівняно з 149 країнами. 

Для України пікові значення втечі фінансових ресурсів упродовж 2004–2013 рр. за 

зростаючої тенденції (з уповільненням у кризові роки) спостерігались у 2008-му 

(16,9 млрд дол. США) та у 2012-му (21 млрд. дол. США) [454]. 

Якщо на часовому проміжку 2004–2015 рр. порівняти НФП, які залишали 

країну, із прямими іноземними інвестиціями, що надходили у вітчизняну 

економіку (рис. 5.10), то з 2008 р. стане явним дисбаланс джерел фінансування 

розвитку України зі значним перевищенням втечі національних капіталів над 

надходженням іноземних ресурсів (за відсутності даних НФП у 2014–2015 рр. 

можна взяти розраховані за лінійним або поліноміальним трендом їх прогнозні 

значення, або 11676 млн дол. США – середнє за десять років – 2004–2015 рр.). 
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Рис. 5.10. Динаміка щорічних обсягів незаконних фінансових потоків  

з країни та прямих іноземних інвестицій в Україну, млн дол. США 

Джерело: дані НБУ та Global Financial Integrity  [181]. 

  

Серед причин досить суттєвих обсягів витоку НФП з України і відповідної 

втрати фінансових ресурсів, таких необхідних для розвитку офіційної економіки, 

варто відзначити дію потужного тіньового сектора. Якщо подивитись на динаміку 

Інтегрального показника рівня тіньової економіки в Україні (у % від обсягу 

офіційного ВВП), розрахованого експертами Міністерства еконо-мічного розвитку 

і торгівлі, то буде чітко видно тенденцію до зростання «тіні» із 28% у 2004 р. до 

38% за перше півріччя 2016 р. [264].  

Зростання тіньової економіки, як правило, супроводжується значним 

відтоком з країни матеріальних, людських та фінансових ресурсів. Можливості 

для реалізації виведення національних фінансових капіталів надають офшори. 

Зважаючи на історичну ретроспективу, експерти в своїх оцінках одностайні: 

рушійна сила відтоку до офшорів – протиріччя між державними і приватними 

інтересами, оскільки держава прагне до контролю і регулювання економіки, а 

суб’єкти господарювання – до максимізації прибутку. Серед особливостей 

сьогоднішнього дня, що додаються фахівцями, – протиріччя між зростаючою 
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глобалізацією і наявними відмінностями в умовах господарювання, економічному 

та політичному статусі різних держав та регіонів [5; 129; 192]. 

Оцінка виведеного в офшори багатства різних країн. Відома 

міжнародна некомерційна організація «Tax Justice Network (TJN)», що займається 

вивченням питань, пов’язаних з ухиленням від сплати податків і виведенням 

коштів у офшорні зони, в кінці 2012 р опублікувала результати чергового 

дослідження незалежних експертів з різних країн про стан світового офшорного 

бізнесу. На основі даних статистики швейцарського Банку міжнародних 

розрахунків, Міжнародного валютного фонду і Світового банку експерти TJN 

проаналізували фінансові потоки зі 139 країн світу за період з 1990 по 2010 рр. 

[449; 451]. У результаті дослідження експерти підрахували, що транснаціональні 

компанії, банки і заможні люди, використовуючи прогалини в податкових 

законодавствах різних країн, на кінець 2010 р накопичили в офшорних зонах 

понад 21 трлн дол. США. Зазначена сума становила майже чверть світового 

ВВП, перевищувала вартість річного ВВП найбільших промислово розвинених 

країн світу. Аналіз географічної структури розподілу світових офшорних активів 

показав, що їх накопичений обсяг за період 1990–2010 рр. сформувався переважно 

за рахунок припливу капіталу з країн, що розвиваються, і країн з перехідною 

економікою. Україна увійшла у двадцятку тих, які вивели значні обсяги свого 

фінансового багатства у офшори [449]. 

Навесні 2016 р. було представлено оновлені дані щодо обсягів виведених 

фінансових активів у офшори (розширено період аналізу до 1970–2014 рр., 

уточнено методологію, перевірено й уточнено статистичну інформацію). За 

розрахунками експертів, частка фінансових офшорних активів країн, що 

розвиваються, у світовому обсязі втечі капіталів зросла і номінально станом на 

2014 р. була оцінена у 24–34 трлн дол. США, у 2010 р. вона становила 21–32 трлн 

дол. США [450]. Значна роль країн, що розвиваються, і, зокрема, перших 30 країн 

у списку (93–94% усіх світових потоків) у виведенні фінансового багатства в 

офшори експертами пояснюється наявністю клептократичних режимів у цих 

країнах, корупційними скандалами, низьким рівнем свободи преси (табл. 5.21). 
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Таблиця 5.21 

ТОП-30 країн, що розвиваються, з найбільшими потоками втечі капіталу 

Країна 

Втеча капіталу, 

млрд дол. США 
Вільна 

преса  

Корупційні 

скандали  

Панамські 

папери  
2010 2014 

1. Китай  1073 1552 ні   

2. Російська Федерація 891 1293 ні   

3. Саудівська Аравія 806 1176 ні   

4. Кувейт 691 900 ні   

5. Сингапур 486 766 ні   

6. Корея 393 551 так   

7. Малайзія 328 445 ні   

8. Венесуела 343 427 ні   

9. Мексика 298 294 ні   

10. Таїланд 368 393 ні   

11. Аргентина 309 375 так   

12. Нігерія 256 363 ?   

13. Індонезія 259 319 ?   

14. Бразилія 129 278 так   

15. Казахстан 163 259 ні   

16. Іран 149 234 ні   

17. Чилі 143 216 так   

18. Індія 114 164 так   

19. Азербайджан 83 151 ні   

20. В'єтнам 85 151 ні   

21. Україна 137 148 ні   

22. Єгипет 117 136 ні   

23. Південна Африка 146 114 так   

24. Філіппіни 69 102 так   

25. Ізраїль 193 92 так   

26. Колумбія 60 82 так   

27. Ірак 42 78 ?   

28. Ангола 49 70 ні   

29. Сирія 64 65 ні   

30. Панама 53 63 ?   

 

ТОП-10 країн  5679 7898    

% від загальної суми 64 65    

ТОП-30 країн 8296 11356    

% від загальної суми 93 94    

Джерело: складено за даними Tax Justice Network [449; 450]. 
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У табл. 5.22 наведено дані щодо втечі у офшори капіталів з країн колишнього 

СРСР. Україна серед 12 держав колишнього СРСР займає високе 3-тє місце, 

збільшивши за 4 роки обсяг втечі капіталів у офшори із 137 до 147,7 млрд дол. 

США. Серед представленої групи лише Киргизія покращила свої показники, 

зменшивши відтік капіталів з 2010 р. до 2014 р., тоді як в інших країнах  

тенденція щодо зростання продовжилась. 

Таблиця 5.22 

 Багатство країн колишнього СРСР в офшорах 

Країна 

Втеча капіталів 

у номінальному вимірі, 

млрд дол. США 

Втеча (2014 р.) 

Кумулятивно, 

у реальному вимірі, 

 млрд дол. США 2000 р. 

Співвідношення 

«втеча / зовнішній 

борг», % 

2010 2014 2010 2014 

РФ 891 1293,1 989,4 182 215 

Казахстан 163 258,6 200,1 137 164 

Україна 137 147,7 116,1 109 128 

Азербайджан 83 151,2 117,1 1181 1293 

Туркменістан 19,4 26,8 21,1 3672 6079 

Узбекистан 8,6 14,4 11,1 111 107 

Білорусь 7,3 8,4 6,5 26 21 

Грузія 3,8 6,2 5,2 39 45 

Таджикистан 2,4 2,5 1,9 77 61 

Молдова 2,1 2,9 2,2 45 44 

Вірменія 1,4 1,9 1,4 22 22 

Киргизька  

Республіка 
0,3 -0,5 -0,4 8 -6 

Усього 1319 1913 1472 164 193 

Джерело: складено за даними Tax Justice Network [449; 450]. 

Про негативні наслідки втечі національних капіталів свідчить показник 

співвідношення втечі та зовнішнього боргу. Враховуючи тенденцію до збільшення 

обсягу зовнішнього боргу України, зростання показника зі 109 до 128%, свідчить 

про посилення за останні роки негативних тенденцій в економіці. Зважаючи на 

перевищення співвідношенням рівня у 100%, очевидним і дуже болючим для 

українців є висновок дослідження TJN: якби ці фінансові ресурси не були 

виведені у офшори, то Україна не тільки розплатилась би із боргами, але й 

мала б вільні кошти для прискорення економічного розвитку.  

Експерти підкреслюють, що виведені активи належать невеликій групі 

заможних людей, у той час як борги лежать на плечах усіх громадян. Якби 
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прихована сума приносила країні хоча б скромний відсотковий дохід, який 

оподатковувався, то офшорні активи вже у перший же рік принесли б прибуток 

більший, ніж суми наданої матеріальної допомоги на розвиток країнам, що 

розвиваються [196]. 

 

Висновки до Розділу 5 

 

1. Вирішення питання про форми та масштаби розширення присутності 

іноземного банківського капіталу на ринку банківських послуг має відповідати 

стратегічним цілям соціально-економічного розвитку, підвищенню національної 

конкурентоспроможності, економічної безпеки, зміцнення грошово-кредитної 

системи України.  

2. Присутність у банківському секторі України банків, що виражають 

інтереси урядів іноземних держав, робить необхідним введення обмежень на 

капітал державного походження. Такі превентивні заходи мають бути спрямовані 

на захист наших економічних інтересів від політики інших держав в Україні. 

3. Дослідження за допомогою бінарних моделей мотивації іноземних 

банків стосовно виходу з банківської системи засвідчило, що на їх рішення чи 

варто залишатись в Україні впливає значна кількість факторів, серед яких 

фінансові показники діяльності установ, наявність кризових явищ в країні, 

структура власників банку, географічна приналежність банківського капіталу 

країни-інвестора. 

4. У контексті нівелювання наростаючих ризиків, які пов’язані із 

значними обсягами вивозу капіталів з України, основну увагу слід зосередити на 

втечі капіталів, яка по суті свідчить про наявність проблем в національній 

економіці, низьку ефективність внутрішнього інвестування; веде до збідніння  

національної економіки, зниження можливого рівня інвестицій і, в кінцевому 

рахунку, до погіршення перспектив розвитку. На даному етапі ця проблема  може 

бути вирішена лише шляхом  ліквідації мотивів до нелегального вивозу капіталу 

через створення економічних умов для інвестування в українську економіку. 



391 

 

 

Найбільш відомими кроками на шляху до зменшення втечі/вивозу капіталу, як 

показує світова практика, є створення сприятливих умов для розвитку 

підприємництва, посилення боротьби з тіньовою діяльністю, забезпечення 

контролю за дотриманням законності при митному оформленні товарів. 

5. Серед множини факторів, що визначають процеси капіталізації та 

мобільність капіталу,  важливе місце займають поведінкові чинники, в основі 

яких лежить довіра. Величину зміни рівня довіри можна представити через 

«диференціал довіри», як статичну або динамічну характеристику 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. 

6. 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. 
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РОЗДІЛ 6. СТРАТЕГІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ  

У ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ, ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ 

 

6.1. Довгострокові тренди і перспективи розвитку світової економіки 

 

6.1.1. Глобальні довгострокові тренди розвитку 

 

Серед трендів27, які безпосередньо мають вплив на перспективи розвитку 

глобальної економіки, сьогодні варто виділити 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. 

У масштабі виміру показника ВВП на душу населення, розрахованого за 

паритетом купівельної спроможності (Gross domestic product per capita, constant 

prices; Purchasing power parity; percent change) для двох груп країн (Advanced 

economies; Emerging market and developing economies) розвинених та тих, що 

розвиваються, і з ринком, що формується цей тренд чітко виділився починаючи з 

початку 2000-х років (рис. 6.1).  

Однак, якщо використати інші індикатори розвитку, наприклад, темпи 

змін потенційного ВВП (рис. 6.2), – то динаміка покаже, що тенденція 

сформувалась на десятиліття раніше, тобто ще в 90-ті почався процес 

дивергенції між країнами розвиненими та тими, що розвиваються. Упродовж 

поточних десяти років світ спостерігає появу нового тренду – конвергенції, 

зближення темпів розвитку розвинених країн та групи країн, що розвиваються, 

і з ринком, що формується. 

                                                
27 У цьому контексті тренд – це основна (загальна) тенденція змін; напрям руху/розвитку 

показника. 
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Рис. 6.1. Динаміка темпів змін ВВП за ПКС на душу населення для груп 

країн з розвиненою економікою та країн, що розвиваються, % 

Джерело: складено за даними МВФ [575].  

 

Виокремлення нових трендів, як пояснює Кемаль Дервиш (Kemal 

Dervis, 2012), сформували три основні тенденції: перша – за останні двадцять 

років у країнах з ринком, що формується, та країнах, що розвиваються, доходи на 

душу населення зростали утричі швидше, ніж у країнах з розвиненою 

економікою, і довгострокові тренди їх розвитку почали розходитись; друга – 

зберігся тісний зв'язок циклічних коливань (відносно лінії тренду) в обох групах 

країн; третя – посилилась нерівність у розподілі доходу, зокрема, різко зросла 

частка людей, що отримують дуже високі доходи, і відстань між найбагатшими та 

найбіднішими зросла [393]. 

Експерт пояснює більш швидкий темп зростання доходів у країнах з 

ринком, що формується, та країнах, що розвиваються, порівняно з розвиненими 

країнами впливом трьох явищ. По-перше, тим, що глобалізація шляхом 

розширення зв'язків та прямих іноземних інвестицій сприяла імпорту та 

адаптації технології (набагато легше адаптувати технологію, ніж розробити 

нову); по-друге, демографічний перехід на уповільнення приросту населення і 
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збільшення частки людей похилого віку більш негативно вплинув на розвинені 

країни, хоча й у більшості країн, що розвиваються, також настав пік 

співвідношення економічно активного населення до загальної його 

чисельності; по-третє, підвищення норми інвестицій підтвердило, що 

зростання частки доходів, які вкладалися в інвестиції, можуть підвищувати не 

тільки продуктивність праці, а й сукупну факторну продуктивність, адже 

впровадження нових знань і технологій виробництва сприяє переходу від 

секторів з низькою продуктивністю до секторів з високою продуктивністю, що 

прискорює темпи економічного зростання [393]. 

Серед причин циклічної взаємозалежності Кемаль Дервиш називає вплив 

трьох каналів, дія яких підтверджується експертами МВФ та результатами 

наукових досліджень С.Класенса, М.Косе, М.Теронса, М.Дулі, М.Хатчинсона 

(Claessens, Stijn, M. Ayhan Kose, and Marco Terrones, 2011; Dooley, Michael, and 

Michael Hutchinson, 2009) [384; 385; 398; 399]. Так, першим каналом є торгівля: 

при зростаючій частці світової торгівлі та внаслідок макроекономічних змін в 

одній країні можна очікувати змін у попиті іншої. Другий канал діє через глобальні 

фінансові ринки: у стресових фінансових умовах за великої кількості фінансових 

зв'язків заходи політики однієї країни мають вплив на іншу (вторинні ефекти). 

Третій канал – інформаційний: розповсюдження впевненості (природного 

оптимізму) по всьому світу або новин про кризу безпосередньо впливають шляхом 

розповсюдження «настроїв» [393]. 

Вибір для дослідження іншого формату показника розвитку, зокрема, 

щорічних темпів змін реального ВВП (замість середнього доходу на душу 

населення, як у К.Дервіша) та продовження (на 5 років) часового проміжку на 

поточний період, відображає вище окреслені тенденції у вимірі швидкості змін 

економічного зростання та підтверджує висновок дослідження К.Дервіша: «в 

довгостроковій перспективі економічне зростання у країнах з ринком, що 

формується, та країнах, що розвиваються, менше залежить від країн з 

розвиненою економікою, але у короткостроковій перспективі вони «крокують в 

ногу» [390].  
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Перехід від реальних темпів економічної динаміки до аналізу темпів 

потенційного28 ВВП дає змогу не тільки виділити перехід від етапу дивергенції до 

конвергенції двох різних за розвитком та потенціалом груп країн, а й підкреслити 

появу негативного нахилу тренду у розвитку світової економіки. На рис. 6.2 – 6.3 

представлено динаміку довгострокових трендів29 та циклічних коливань світової 

економіки та країн з розвиненою економікою і країн, що розвиваються, на проміжку 

1993–2016 рр. (потенційний ВВП / довгостроковий тренд) та циклічні зміни, 

розраховані за даними МВФ [554] з використанням фільтра Ходріка – Прескотта 

у середовищі пакета Eviews 9.0). Декомпозиція30 темпів економічного зростання на 

різні компоненти – структурну (потенційний ВВП) та кон'юнктурну, що переважно 

має циклічний характер (розрив випуску), – є стандартним/класичним підходом у 

світовій практиці, оскільки дає відповідь, наскільки економіка наблизилась до межі 

своїх виробничих можливостей і, відповідно, чи будуть ефективними різні методи 

стимулювання економічного зростання. 

                                                
28 Різні економічні школи пропонують своє трактування потенційного випуску (обсягу 

виробництва): 1) в економічній теорії потенційним називається випуск, що відповідає точці на 

кривій виробничих можливостей суспільства за існуючих природних, технологічних та 

інституційних обмежень; 2) відповідно до макроекономічної теорії потенційний випуск являє 

собою максимальний рівень випуску при повному використанні всіх факторів виробництва і 

нормальному рівні завантаження потужностей; 3) на думку прихильників неокласичної теорії, 

потенційний випуск визначається як рівень випуску, який міг би скластися, якби ціни і 

заробітні плати були повністю гнучкими, при цьому інші спотворення, викликані податками і 

недосконалою конкуренцією, не розглядаються; 4) у термінах природного рівня безробіття, 

визначення потенційного випуску можна сформулювати таким чином: потенційним вважається 

рівень випуску, за якого безробіття відповідає своєму природному рівню. 

З потенційним ВВП тісно пов'язана концепція розриву у випуску (або виробничого розриву). 

Розрив (gap GDP) визначається як різниця між фактичним і потенційним рівнями ВВП [60]. 
29 Ключовий погляд на потенційний ВВП полягає у використанні цього показника як оцінки 

довгострокового тренду. Відповідно до цієї точки зору "ВВП складається з довгострокового 

тренду (який, як правило, зростає і, отже, є нестаціонарним) і короткострокових (стаціонарних) 

коливань навколо цього тренду. Короткострокові коливання мають в основному циклічний 

характер, але також можуть бути пов'язані з деякими випадковими шоками, які не мають 

циклічного характеру. Одним з питань при оцінці довгострокового ВВП є відмінність шоків, які 

мають тільки короткострокові ефекти, і шоків, які впливають на довгостроковий (наприклад 

потенційний) ВВП" [60]. 
30 Довгостроковий тренд економічного зростання (потенційний темп зростання/розвитку) 

визначається фундаментальними структурними параметрами економічної системи, перш за все 

темпами нагромадження виробничого і людського капіталів, технологічним прогресом та іншими 

реальними факторами. Циклічна компонента виникає як результат відхилення від тренду під 

дією різних макроекономічних шоків [53]. 
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Рис. 6.2. Динаміка довгострокових трендів розвитку світової економіки та 

країн з розвиненою економікою і країн, що розвиваються 

Джерело: розраховано за даними МВФ [575]. 

 
Рис. 6.3. Динаміка циклічних коливань країн з розвиненою економікою і 

країн, що розвиваються 

Джерело: розраховано за даними МВФ [575].  

Для України, що зробила європейський вибір, окрім глобального тренду 

світової економіки, важливе порівняння її довгострокового тренду з трендом 

розвитку Європейського Союзу (рис. 6.4). На відміну від тривалого стабільного 

розвитку європейських країн (характер якого останніми роками більше схожий 
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на стагнацію), 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 (рис. 6.5). 

 

Рис. 6.4. Динаміка довгострокових трендів розвитку країн ЄС,  

колишнього СНД та України 

Джерело: розраховано за даними МВФ [575]. 

 

Рис. 6.5. Динаміка циклічних коливань країн ЄС,  

колишнього СНД та України 

Джерело: розраховано за даними МВФ [575].  
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6.1.2. Україна: довгостроковий тренд та можливі перспективи 

 

При порівняльному графічному аналізі змін потенційного та реального ВВП 

особлива увага завжди приділяється тим точкам, що лежать нижче лінії 

довгострокового тренду, тобто у контексті оцінки майбутніх перспектив дуже 

цікавими є ті випадки, де не досягнуто максимально можливого випуску (що 

могло бути результатом дії як фундаментальних, так і кон'юнктурних чинників, 

фази циклу). На рис. 6.6 наведено динаміку змін реального (Y) та потенційного 

ВВП України (довгостроковий тренд 1993 р. – 2016 р.) і виділено ті значення 

реального ВВП, які внаслідок значних негативних кон'юнктурних змін вплинули 

на динаміку довгострокової31 траєкторії розвитку української економіки.  

Варто зауважити, що значні спади ВВП у кризові періоди кореспондують із 

негативними значеннями циклічної/кон'юнктурної складової. Можна припустити, 

що саме вони змінили напрям траєкторії довгострокового тренду. Оскільки Україна 

є малою, експортно орієнтованою, сировинною економікою, то аналіз взаємозв'язку 

динаміки змін умов торгівлі32 та циклічної/кон'юнктурної складової є доречним – 

погіршення кон'юнктури для вітчизняних товарів трансформується у скорочення 

експорту і зменшення ВВП (рис. 6.7). Проте, хоча ситуація 2009 р. та 2014–2015 рр. 

цілком підтверджує цю тезу, однак під час кризи 1994 р., 1998 р. такого прямого 

взаємозв'язку не спостерігається. Більш того, під час покращення умов торгівлі 

у 1994 р. та 2005 р. циклічна компонента ВВП була негативною, а під час світової 

кризи 1997–1998 рр. при погіршенні умов торгівлі кон'юнктурна компонента була 

позитивною. Це свідчить про те, що не можна покладатись лише на один ключовий 

чинник, розглядаючи його без ефектів інших важливих факторів. Для повноти 

картини довгострокової траєкторії розвитку слід також брати до уваги 

                                                
31 Оцінку змін потенційного ВВП / довгострокового тренду (Y_trend 1993–2016) отримано за 

допомогою фільтра Ходріка – Прескотта шляхом виділення трендової та циклічної компонент 

у середовищі статистичного пакета Eviews 9.0 за даними Держстату. 
32 МВФ не розраховує окремо для України "умови торгівлі товарами і послугами", тому для 

аналізу взято показник, що характеризує умови торгівлі для країн колишнього СНД. 
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взаємозв'язок змін фундаментальних чинників, кон'юнктурних/циклічних факторів 

та макроекономічної політики, яка коригує дію перших двох. 

 

Рис. 6.6. Динаміка змін реального ВВП України, довгострокового тренду та 

кон'юнктурної компоненти у 1993–2016 рр., % 

Джерело: розраховано автором за даними Держстату [255]. 

 

Рис. 6.7. Динаміка змін умов торгівлі товарами і послугами для країн СНД та 

кон'юнктурної/циклічної компоненти розвитку України 

Джерело: складено автором за даними Держстату та МВФ [255; 575]. 

Різке скорочення із 11,8 до 3,1% темпів реального ВВП у 2005 р. було 

наслідком дії багатьох політичних, інституціональних чинників, накопичених 
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фінансових дисбалансів [307], у результаті яких негативна циклічна/кон'юнктурна 

складова (-2,6) зупинила висхідну траєкторію економічного розвитку і, відповідно, 

довгострокового тренду. На рис. 6.8, крім фактичного тренду, наведено 

гіпотетичні траєкторії довгострокового тренду розвитку України, які могли б 

скластися за умови відсутності негативних шоків. Гіпотетично, за відсутності 

шоків 2005 р., довгострокова складова продовжила б зростаючу тенденцію. Однак 

після зламу тренду економіка не тільки не відновила свій потенціал, а й отримала 

додатковий шок у 2009 р. (кон'юнктурна складова = -17,1), що посилило 

негативний нахил спаду довгострокової кривої розвитку. Відсутність у 

припущеннях на середньострокову перспективу у 2018–2022 рр. загрози кризових 

подій в Україні (гіпотеза експертів МВФ) відображається у їх прогнозах 

зростаючою кривою довгострокового тренду до 2022 р.  

 

Рис. 6.8. Фактична (1993–2016 рр.) та гіпотетична динаміка довгострокового 

тренду розвитку України за відсутності шоків 2005 р. та 2009 р., 2014 р. 

Джерело: розраховано автором за даними Держстату [255].   
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вітчизняної економіки тривалий час були зорієнтовані на позначку в 4% річних. 

(рис. 6.9).  

 

Рис. 6.9. Динаміка фактичних значень і щорічних прогнозних варіантів  

реальних змін ВВП України, здійснених експертами МВФ, % 

Джерело: складено за даними МВФ [575]. 

Цікавим є порівняння прогнозів розвитку економіки України на 2017р. (до 

пандемії), зроблених експертами МВФ у різні періоди. Зміни експертних оцінок 

щодо розвитку подій – від 4 до 2,02% темпів щорічного зростання – відображає 

поступове зменшення оптимізму (і, відповідно, значні похибки зроблених раніше 

прогнозних розрахунків внаслідок неврахування  можливих шоків). Найкращою 

(4,0%) на 2017 р. бачилась перспектива у 2014 р., більш того, у той час іноземні 

фахівці орієнтувались і на досягнення українською економікою темпів зростання 

4,5% у кінці наступного п'ятирічного періоду. Однак квітневий 2019 р. прогноз 

МВФ на середньострокову перспективу вже орієнтував на 3% зростання 

реального ВВП України.  

Тенденція робити райдужні довгострокові прогнози є характерною не тільки 

для експертів МВФ, а й для Світового банку та ОЕСР, причому схильність до 
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оптимізму є статистично значущою і більш виразною по відношенню до країн, які 

донедавна демонстрували високі темпи зростання. Дослідження щодо якості 

проведених з 1990 по 2007 рр. прогнозних розрахунків для 188 країн показало, що 

експерти МВФ послідовно розробляли оптимістичні прогнози, але похибки 

прогнозів (різниця між прогнозними та фактичними темпами зростання), як правило, 

були позитивними для всіх горизонтів, значно збільшуючись для довгострокових 

[429]. Причинами подібного оптимізму дослідники (Giang Ho and Paolo Mauro, 

2015) вважають не лише те, що він узагалі властивий людині, а й припущеннями 

щодо очікування успіху, основа якого лежить у сфері заявленої політики, зокрема, 

стосовно того, що уряди стримають свої обіцянки щодо реалізації реформ, програм, 

які підтримують МВФ або Світовий банк. Для зменшення похибки прогнозу, 

оскільки дійсність може виявитись інакшою, незалежні фахівці радять при 

обговоренні політичних рішень включати у процедуру аналізу не тільки розгляд 

сценаріїв негативних шоків чи повільного зростання, а й перевірку того, наскільки 

успішні ті чи інші стратегії в різних ситуаціях [429]. 

Реалізація неочікуваного шоку, зокрема пандемії 2019-2020 р., чи інших 

негативних сценаріїв змушує переглядати можливі варіанти розвитку подій та 

погіршувати  прогнозні оцінки. Експерти МВФ у квітні 2020 р. прогнозували 

падіння української економіки на -7,73% річних, очікуючи її швидке відновлення до 

3,56% у 2021 р. за позитивного сценарію розвитку подій у країні та світі [201]. У 

червні 2020 р. згідно з прогнозом МВФ глибина падіння ВВП України в 2020 році 

збільшиться до -8,2%. Також, був оновлений прогноз відновлення української 

економіки в 2021 році з 3,6% до 1,1% зі збільшенням до 3% в 2022 році. 

 

6.2. Фактори та ризики, що змінюють перспективи 

6.2.1. Глобальні ризики та тренди наступного десятиліття 

Для тих, хто приймає рішення на національному рівні, з точки зору пошуку 

можливостей упередження або послаблення дії негативних зовнішніх чинників 

необхідне не тільки розуміння поточної ситуації, яку вже сформували глобальні 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/03/ho.htm#author
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процеси, а й оцінка майбутнього, тобто того, що слід очікувати в найближчому 

періоді та у перспективі. Ефективною допомогою у такому аналізі є результати 

дослідження Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), які щороку 

представляються у звітах організації. Якщо звернутись до оцінок глобальних 

ризиків33, наприклад, тих, які експерти ВЕФ представляють уже впродовж досить 

довгого періоду, чітко простежується, що протягом 2007–2016 рр. на перших 

місцях у п'ятірці глобальних ризиків за силою впливу «на найближчі 10 років» 

вказувались економічні ризики [433, С. 4]. Однак з  2017 р. ТОП-10 – з точки зору 

ймовірності реалізації та сили впливу серед усіх категорій очікуваних глобальних 

ризиків – за довгі роки дослідження знову лідерами стали екологічні, соціальні та 

геополітичні ризики, хоча й економічні ризики також перебувають у першій 

десятці. 

Доля світової економіки за проявів названих вище ризиків у найближчі 10 

років значною мірою залежатиме від прояву глобальних тенденцій, що матимуть 

як позитивні, так і негативні наслідки, та які в довгостроковій перспективі можуть 

або нівелювати загрози, які сьогодні виділили фахівці, або взагалі змінити існуючі 

взаємозв'язки. Серед таких глобальних трендів наступного десятиліття, які 

дозволяють краще розуміти глибинні рушійні сили майбутнього розвитку світової 

економіки, ключовими до пандемії  Covid-19  експерти ВЕФ називали:  

 зростання диспаритету доходів та багатства;  

 зміну клімату;  

 зростання поляризації суспільства;  

 підвищення кібер-залежності;  

 старіння населення [433, С. 11]. 

Картину ризиків з 2020 р. вже формують також і нові тенденції, що  

створюють  потужні економічні, демографічні та технологічні сили, які складають  

новий баланс сил. Результатом, як наголошують експерти ВЕФ,  є турбулентність 

і нестабільний геополітичний ландшафт, в якому держави все частіше 

                                                
33 Глобальний ризик – невизначена подія або умова, реалізація якої може викликати істотний 

негативний вплив на декілька країн чи галузей упродовж наступних 10 років [433]. 
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розглядають можливості і проблеми через односторонню призму: держави 

ставлять під сумнів цінність давніх рамок (альянсів і багатосторонніх систем), 

займають більш націоналістичні позиції, переслідуючи індивідуальні цілі.  Якщо 

сторони й надалі концентруватимуться на геостратегічні переваги і не зможуть 

переосмислити або адаптувати механізми координації в цей нестабільний період, 

то окрім ризику конфлікту,  можливості для дій з ключових пріоритетів можуть 

бути втраченими [573]. 

Ключові довгострокові ризики, що визначатимуть наступні 10 років з 

позиції бачення ситуації у 2021 р. [551]  наведено у табл. 6.1. 

Таблиця 6.1 

 ТОП-5 глобальних довгострокових ризиків, які з 2021 р. 

простежуватимуться у наступні 10 років  

З точки зору ймовірності настання  З точки зору сили впливу 

Екстремальні погодні явища 1 Інфекційні хвороби 

Нездатність/невдачі адаптації  

до зміни клімату 
2 

Нездатність/невдачі адаптації  

до зміни клімату 

Шкода навколишньому середовищу 3 
Розповсюдження зброї масового  

знищення 

Інфекційні хвороби 4 Втрата біорізноманіття 

Втрата біорізноманіття 5 Кризи природних ресурсів 

Джерело: [551]. 

 

Для України посилення глобальних загроз означає збільшення зовнішніх 

ризиків, що вимагає їх моніторингу та оцінки.  Зокрема, у відповідь на ситуацію, 

викликаною пандемією COVID-19, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України, окрім постійної роботи з робробки коротко- та 

довгострокових прогнозів розвитку,  разом з Представництвом ЮНІСЕФ в 

Україні підготувало тематичний випуск Консенсус-прогнозу з метою висвітлення 

консенсусного бачення майбутніх тенденцій та об’єктивної оцінки ризиків та 

викликів, які постали як перед світовою економікою, так і перед економікою 

України внаслідок світової рецесії та введення в Україні обмежувальних заходів 

під час боротьби з пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – COVID-19).  
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Опитування експертів показало, що серед  зовнішніх ризиків / явищ на 

2021 роки висока інтегральна оцінка зберігається за ризиками, які оцінюються не 

вперше, хоча деякі з них мають дещо нижчі інтегральні оцінки порівняно з 

попереднім опитуванням [271]:  

• «Нова світова криза (внаслідок руйнування усталених виробничих 

зв’язків, банкрутства ряду промислових виробників в країнах ЄС/ світі)»: 

інтегральна оцінка на 2021 – 7;   

• «Дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до 

міжнародних ринків капіталів»: інтегральна оцінка у 2021 – 9;  

• «Вихід нерезидентів з ОВДП» у 2021 – 9;  

• «Посилення гібридних загроз національній безпеці України, у т.ч. активне 

військове протистояння на сході країни» у 2021 – 8.  

Високу інтегральну оцінку отримав новий зовнішній ризик:  «Виникнення 

інших хвиль пандемії COVID-19  в світі» (інтегральна оцінка 10 на 2020 рік; 8 – 

на 2021)».  

Найменш значущими з зовнішніх ризиків експертами оцінено ризики / 

явища «Запуск в експлуатацію трубопроводів Північний потік 2 та Турецький 

потік» (інтегральна оцінка (3) – у 2020 році, у 2021 році – (6)) та «Суттєве 

зростання цін на світових енергетичних ринках» (у 2020 – 3, у 2021 – 4) [271]. 

Негативний вплив глобальних загроз відображається і на формуванні 

внутрішніх ризиків. Найбільш значущими внутрішнім ризиком / явищем для 

вітчизняної економіки виявився ризик «Значне зростання дефіциту державного 

бюджету та касових розривів у ПФУ, інших Фондах державного соціального 

страхування» (з інтегральною оцінкою 10 – у 2021). Цей ризик у попередніх роках 

оцінювався експертами як доволі значущий (за 2017-2019 роки середня 

інтегральна оцінка – 9) та на фоні пандемії COVID-19 вдруге зайняв головну 

позицію. Також високі оцінки отримали чотири внутрішні ризики, пов’язані з 

пандемією COVID-19:  «Значне безробіття через повернення заробітчан, масове 

звільнення працівників»;  «Масове банкрутство підприємств середнього та малого 

бізнесу»; «Прискорення інфляційних процесів»;  «Експоненціальне поширення 
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COVID-19, не спроможність медичної системи зупинити пандемію в Україні» 

[13]. 

6.2.2. Фактори, що визначають глобальні перспективи 

 

Окрім одного з головних чинників впливу на економічні процеси, яким 

виявився у 2020 році фактор розповсюдження пандемії COVID-19, глобальні 

перспективи  визначають також й інші вже існуючі тренди.  

Неточні прогнози щодо майбутнього економічного зростання можуть бути 

результатом і песимістичних оцінок. Так, сьогоднішній песимізм та відродження 

тези Е.Хансена стосовно довгострокової стагнації базується на очікуванні 

продовження негативного впливу ряду глобальних факторів. Перший серед 

значимих – зниження тренду змін продуктивності праці. Більш повільні темпи 

продуктивності праці, на думку переважної кількості експертів, сьогодні вже 

є »об'єктивним явищем, а не просто тимчасовим симптомом недавніх світових 

криз» [386], причому цей факт не став винятком ні для розвинених країн, ні для 

країн, що розвиваються.  

В уповільненні продуктивності праці звинувачують [329, С. 10]: 

«затухаючий технологічний сплеск у сфері інформації та комунікацій (Fernald, 

2015; Gordon, 2016) [379; 438]; слабке підприємництво і недостатньо глибокі 

реформи ринків праці та товарів (Andrews, Criscuolo, and Gal, 2015; Cette, Fernald, 

and Mojon, 2016) [379; 387]; зростаючу динаміку капіталу, що базується на 

знаннях, та ринків, де переможець отримує все; неузгодженість та недостатність 

професійних навичок; демографічні фактори; або сповільнення інтеграції 

глобальної торгівлі (IMF, 2016)» [458]. 

Зважаючи на продовження дії названих вище чинників, більш повільні у 

майбутньому темпи зростання США та Європи (табл. 6.2) матимуть негативні 

наслідки для перспектив економічного зростання країн, що розвиваються (і, 

відповідно, для України) через низький попит на їх експортну продукцію і 

зниження доступності нових технологій. Хоча, з іншого боку, це може означати 

більш тривалий період зниження відсоткових ставок і переорієнтацію напрямів 
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потоків капіталів з країн із розвиненою економікою до країн, що розвиваються, 

яким це відкриє додаткові можливості для інвестування, скорочення відставання 

від розвинених і збільшення частки цих країн у світовому ВВП [386, С. 3].  

Таблиця 6.2 

 Факт та прогноз темпів розвитку і продуктивності праці в США та ЄС  

(річні темпи зростання, %) 

Роки 

США ЄС-15* 

Реальний ВВП на 

душу населення 

Реальний ВВП  

за 1 відпрацьовану 

годину 

Реальний ВВП на 

душу населення 

Реальний ВВП  

за 1 відпрацьовану 

годину 

1950–1973 2,5 2,6 4,0 4,9 

1973–1995 1,7 1,3 1,9 2,5 

1995–2007 2,2 2,2 2,0 1,5 

2014–2023   1,0 0,8 

2016–2026 1,0 1,4   

* ЄС-15 – країни, що стали членами Європейського Союзу до 2004 р. 

Джерело: складено на основі [386]. 

Другий фактор, на якому базується песимізм, – старіння населення, що 

продовжує формувати «обмеженість потенціалу для збільшення численності 

робочої сили і, відповідно, уповільнення темпів зростання якості трудових 

ресурсів, пов'язаного з підвищенням рівня освіти» [386, С. 4]. 

У багатьох країнах з розвиненою економікою, у тому числі й Європи, через 

старіння вже тривалий час скорочується кількість працездатного населення, 

а, згідно з експертними прогнозами, за період з 2015 по 2055 рр. вона скоротиться 

більш ніж на 20% [483, С. 7]. Ефекти впливу цього процесу на ВВП для різних 

країн залежатиме від витрат суспільства, що кількісно відображають коефіцієнти 

підтримки (співвідношення загальної кількості працюючого населення до всіх 

споживачів) та бюджетної підтримки (співвідношення платників податків та 

отримувачів виплат). Прогноз спадної динаміки коефіцієнтів свідчить про 

очікуване збільшення «ціни» старіння населення як фактора, що впливає на 

зростання в довгостроковій перспективі. Так, «у період 2015–2050 рр. у США 

коефіцієнт підтримки щороку скорочуватиметься на 0,26%, в інших країнах з 

високими доходами – на 0,40%, а в Китаї – на 0,82%. Це означає, що до 2050 р. 
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(якщо тільки не збільшиться пропозиція робочої сили), споживання впаде на 25% 

у Китаї, на 9% – у США, на 13% – в інших країнах з високими доходами»  

[483, С. 8].  

Третій фактор – невизначеність політики. Вона вже почала відігравати 

свою негативну роль у післякризовий період, зокрема унаслідок зменшення 

інвестицій, що призвело до зниження продуктивності праці у провідних країнах. 

Густаво Адлер та Ромен Дюваль (Gustavo Adler and Romain Duval, 2017), 

досліджуючи вплив цього фактора довели, що «більш висока невизначеність 

змушує компанії, особливо ті, що залежать від зовнішнього фінансування, не 

тільки скорочувати інвестиції, а й зосереджувати свої реальні інвестиції на 

короткострокових, менш ризикових проектах з меншою дохідністю». За їх 

оцінками, зростаюча невизначеність після останньої світової кризи посилила 

зниження продуктивності не менш, ніж на 0,2% у рік у середньому по Європі, на 

0,1% – в Японії, 0,07% – у США [329, С. 12].  

Четвертий фактор – низькі відсоткові ставки, що стримують дієздатність 

центральних банків проводити ефективну грошово-кредитну політику. З точки 

зору Дж.Бредфорда Де Лонга (J. Bradford DeLong, 2017) [389], довготривале 

зниження відсоткових ставок за безпечними активами викликане та продовжує 

підтримуватися «факторами, що посилюють вплив один одного. Серед них:  

1) значна нерівність доходів, яка призводить до надмірного збільшення 

заощаджень, оскільки багаті не можуть придумати кращого застосування для своїх 

коштів; 

2) технологічна та демографічна стагнація, що знижує прибуток від 

інвестицій та призводить до значного скорочення витрат на необхідні інвестиції; 

3) неринкові суб'єкти пред'являють високий попит на безпечні ліквідні 

активи, що викликано не оцінками ринкового ризику й прибутку, а політичними 

факторами; 

4) колапс можливості сприймати ризик, оскільки ослаблений 

фінансовий сектор має надмірно високий рівень позикових коштів і не може 

вести мобілізацію заощаджень, створюючи тим самим великий розрив між 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2017/03/adler.htm#author
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2017/03/adler.htm#author
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прибутком за ризиковими інвестиціями та прибутком за безпечними 

державними борговими зобов'язаннями; 

5) низька фактична та очікувана інфляція, яка означає, що навіть нульова 

номінальна відсоткова ставка за безпечними активами є занадто високою, щоб 

збалансувати потрібні інвестиції та заплановані заощадження при повній 

зайнятості; 

6) обмежений попит на інвестиційні товари разом із швидким 

зниженням цін на них створює занадто сильний тиск до зниження потенційної 

рентабельності сектора інвестиційних товарів; 

7) збої ринку в інформаційній економіці означають, що ринки не можуть 

належним чином винагороджувати інвестування у нові технології, навіть якщо ці 

технології забезпечують велику соціальну віддачу, що, в свою чергу, знижує норму 

прибутку від інвестицій у приватному секторі та призводить до дуже значного 

скорочення витрат на необхідні інвестиції; 

8) збільшення бар'єрів для конкуренції, які обумовлені технологіями та 

отриманням ренти, що робить інвестиції нерентабельними для нових учасників» 

[389, С. 24].  

Крім факторів, які прямо або опосередковано підтримують стагнацію і, 

відповідно, проектують негативний вплив на оцінку перспектив, слід зважати і 

на вибір методології прогнозування. Неточність передбачень значною мірою 

можна також пояснити і тим, що по суті види емпіричного аналізу, на основі 

яких робляться судження, переважно є ретроспективними. Так, на думку 

професора Н.Крафтса [386], перспективний підхід (що базується на використанні 

моделі наздоганяючого зростання, а не на екстраполяції останніх трендів) міг би 

дати більш оптимістичніший погляд на майбутню картину розвитку. Серед 

причин, що дають йому підстави так думати, – вплив науково-технічного 

прогресу, який хоча й ослабнув, але досі існує. Для позитивного бачення слід 

зважати на такі фактори: «По-перше, у світі, де швидко розвиваються технології 

штучного інтелекту, а роботи можуть замінити людей, можливе і зростання 

продуктивності праці. По-друге, революція у сфері інформаційних та 
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комунікаційних технологій відкриває дорогу для розроблення нових технологій у 

результаті зниження вартості доступу до знань і суттєвого розширення 

можливостей для аналізу даних, що є важливою умовою для наукового прогресу 

(в секторі НІОКР спостерігається НП). По-третє, піднесення Китаю може 

активізувати науково-дослідні роботи та дослідно-конструкторські розробки. 

Китай може зайняти місце США як провідного експортера технологій для інших 

країн світу» [386, С. 4].  

Можливості відновлення та прискорення темпів економічного розвитку 

країн, в яких ще не йдеться про темпи передового технічного прогресу, а лише 

про наздоганяюче зростання, зокрема й у країнах Західної Європи, Н.Крафтс 

пов'язує із соціальними можливостями, що представляють систему стимулів, 

таких як регулювання та оподаткування, що впливають на прийняття рішень у 

сфері інвестування та інновацій, які допомагають суб'єктам підприємництва 

ефективно застосовувати на місцях технології, розроблені у провідних країнах і 

ліквідують фактори неефективності. Однак підтримка соціальних можливостей 

у міру їх просування пов'язується із проведенням інституціональних та 

політичних реформ (у таких сферах, як регулювання ринків капіталу і бар'єрів 

входження на ринок нових учасників), що є непростим з політичної точки 

зору» [386, С. 4].  

Які втрати чи переваги отримає вітчизняна економіка від впливу трендів, 

що формуватимуться у наступні 10 років у глобальному світі, залежить від того, 

як Україна справиться з головним внутрішнім ризиком сьогодні – надто 

повільними реформами, а в окремих сферах попри заяв та декларацій їх 

практичною відсутністю, що пояснюється низкою вагомих об'єктивних та 

суб'єктивних факторів або посиланнями на те, що ми є малою економікою, яка 

залежить від світової кон'юнктури на сировинні товари, а отже, варто почекати і 

при зміні фази циклу у нас з'явиться шанс на прискорення.  

На жаль, вичікуючи Україна втрачає час. Якщо глобальний тренд з 

уповільнення темпів розвитку світової економіки розвернеться на зростання й, 

відповідно, активізує економічну динаміку в Україні, то це буде лише 
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необхідною, але недостатньою умовою прискорення вітчизняної економіки. Для 

забезпечення піднесення довгострокового тренду, на думку Джона Б.Тейлора, 

«необхідна ще значна доза структурних реформ, у тому числі реформ системи 

регулювання, податкової, бюджетної і грошово-кредитної сфери, для 

стимулювання збільшення капітальних вкладень і реалізації нових ідей. Такі 

реформи допомогли б також підвищити участь у робочій силі і тим самим 

збільшити зайнятість, додатково прискорюючи економічне зростання» [548, 

С. 25]. Хоча цей висновок зроблено щодо економіки США, однак і у випадку 

України він на 100% правильний.  

У відповідь на виявлені загрози зовнішнього та внутрішнього характеру 

кожна країна розробляє та впроваджує стратегію економічної безпеки. В Україні 

оновлена Стратегія економічної безпеки України розроблена на виконання Указу 

Президента України від 14 вересня 2020 р. № 392 “Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року “Про Стратегію 

національної безпеки України”.  

Для визначення завдань, шляхів, механізмів реалізації Стратегії економічної 

безпеки експертами було проведено кількісне оцінювання рівня безпеки. За 

розрахунками Мінекономіки у 2019 році інтегральний рівень економічної безпеки 

порівняно з показником 2018 року хоча й покращився на 1 в.п., однак склав 43% 

від оптимального значення (за розрахунками Мінекономіки відповідно 

Методичних рекомендацій [257]), що відповідає незадовільному стану. Загалом 

рівні всіх основних складових економічної безпеки є доволі низькими (табл. 6.3), 

що засвідчує збереження дестабілізаційних ризиків у розвитку економіки у 

довгостроковій перспективі. Так, у зоні небезпечного стану (20-39% від 

оптимального рівня безпеки) залишається інвестиційно-інноваційна складова 

безпеки (31% – найнижчий рівень безпеки серед 5-ти складових). У межах зони 

незадовільного стану (40-59%) перебувають зовнішньоекономічна (41%), 

фінансова (42%), макроекономічна (45%) та виробнича (56%) складові безпеки  

[257]. 
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Таблиця 6.3  

 Рівень економічної безпеки України за складовими, % 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Зміна 

(2019 до 
2018) 

Фінансова 44% 47% 46% 50% 38% 35% 38% 40% 46% 42% -4  

Енергетична  35% 32% 34% 39% 47% 45% 58% 54% 53% 49% -4 

Виробнича 50% 55% 49% 49% 51% 47% 58% 59% 58% 56% -2 

Продовольча 90% 92% 93% 86% 94% 92% 92% 91% 90% 89% -1 

Демографічна 47% 56% 45% 46% 45% 43% 46% 40% 41% 40% -1 

Соціальна 57% 59% 64% 62% 57% 55% 56% 59% 60% 61% 0   = 

Інвестиційно-

інноваційна 
33% 34% 36% 35% 30% 33% 30% 30% 31% 31% 

0   = 

Економічна безпека  

у цілому 
46% 49% 46% 47% 45% 44% 48% 48% 49% 49% 

0   =  

Зовнішньоекономічна 36% 31% 24% 30% 33% 34% 36% 36% 36% 41% +5 

Макроекономічна 38% 48% 38% 39% 32% 30% 37% 37% 39% 45% +6 

0% – 19% 20% – 39% 40% – 59% 60% – 79% 80% – 100% 

Критична зона Небезпечна зона 
Незадовільна 

зона 
Задовільна зона 

Оптимальна 

зона 

Джерело: складено на основі [257]. 

Зменшення рівня фінансової безпеки у 2019 році (на 4 в.п. до 42% від 

оптимального рівня, що характеризується як незадовільний рівень) свідчить про 

“крихкість” досягнутої у попередні роки відносної фінансової стабільності.  Це 

означає, що результати впроваджуваних Урядом та НБУ заходів з подолання 

наявних у фінансовій системі диспропорцій були недостатніми для усунення 

системних загроз безпеці, дія яких дестабілізує роботу фінансової системи. 

Експерти зазначають, що найбільшими викликами, що засвідчують “вразливість” 

фінансової системи, зокрема, є такі [257]: 

- зниження загального обсягу кредитування, і насамперед, 

довгострокового; 

- значна частка простроченої заборгованості у кредитному портфелі 

банків; 

- фрагментована та недостатньо ефективна державна підтримка 

кредитування реального сектору економіки, передусім малих та середніх 

підприємств; 
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- «слабо» розвинений фондовий ринок; 

- зростання дефіциту державного бюджету; 

- значна частка зовнішнього боргу в загальній сумі державного боргу; 

- зростання обсягу сукупних платежів з обслуговування та погашення 

державного боргу; 

- поширення явища легалізації (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, в умовах сучасної моделі глобалізації. 

Перспективи розвитку української економіки у короткостроковому та 

довгострокових періодах значною мірою залежать від чіткого розуміння існуючих 

викликів сьогодення, які формуються в результаті великого різноманіття 

глобальних та національних тенденцій та ризиків, ефективності заходів політики з 

їх нівелювання на різних рівнях. Включення України у глобальну систему 

взаємозв'язків означає необхідність постійно реагувати на зміни у розвитку 

світової економіки, враховуючи глобальні тренди і здійснюючи реформи 

вітчизняної економіки на основі національних інтересів, оцінки внутрішніх 

механізмів та інституційних умов, що надасть їй більшої стійкості до можливих 

загроз, активізує потенціал та забезпечить позитивні темпи економічного 

зростання для стабільного розвитку вже у середньостроковій перспективі. 

 

6.3. Конкурентоспроможність та рівень фінансового забезпечення 

 

6.3.1. Фінансовий та цифровий вимір конкурентоспроможності України 

Якщо Україна ставить собі амбітні завдання вийти на стійку траєкторію 

довгострокового розвитку, побудувавши економіку знань і впроваджувати новітні 

технології, то для рішучого кроку у цьому напряму варто використати всі 

конкурентні переваги, розкрити які без ресурсів, інфраструктури, відповідної 

політики також неможливо.  

Оцінити сильні та слабкі сторони своєї країни та конкурентів у сфері 

цифровизації дає дослідження швейцарської бізнес-школи IMD та Світового 

центру конкурентоспроможності IMD, які розробили Індекс конкурент-
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спроможності у цифровому середовищі (IMD World Digital Competitiveness 

Ranking WDCR) [455], Розробники наголошують, що впровадження WDCR стало 

відповіддю на зростаючу потребу практиків та осіб, які приймають рішення, 

цінують цифрові перетворення та керують ними. Мета рейтингу цифрової 

конкурентоспроможності – це оцінка ступеня, в якій країна використовує та 

досліджує цифрові технології, що ведуть до трансформації урядових практик, 

бізнес-моделей та суспільства загалом. 

Згідно з даними останнього звіту IMD WDCR, у 2020 р. у рейтингу 

конкурентоспроможності в цифровому середовищі Україна опинилася в останній 

шестірці. За 7 років вона опустилась із 50-го на 58-е місце, погіршивши результати з 

усіх трьох напрямків оцінювання: Знання, Технології та Готовність до майбутнього 

(табл.6.4). Всього експертами використано 52 критерій, 32 з яких посилаються на 

статистичні дані, а 20 формуються за результатами опитувань. Згідно з даними звіту 

за 2020 рік найкращими серед 63 країн знову названі – США, Сінгапур, Данія, 

Швеція, Гонконг ПАР; в останній п’ятірці – Аргентина, Південна Африка, Колумбія, 

Монголія, Венесуела. Серед групи з 40 країн Європи – Середнього Сходу-Африки, 

Україна займає передостаннє місце (останнє – Південна Африка), причому 

погіршивши його до 39-го порівняно із 35-м місцем у 2014 р. [455]. 

Однак, порівняно із 2019 р. Україна продемонструвала покращення оцінок 

по всім складовим субіндексів, зокрема, в знаннях перейшла із 40-го на 38-е місце, 

в технологіях – із 61 на 59 місце, а також у готовності до майбутнього – із 62-го 

на 61-те місце. Сильними сторонами (вище 20 місця у рейтингу) експертами 

названі: витрати на освіту, високе співвідношення вчителів і учнів, багато жінок - 

дослідників та інвестицій в телекомунікацію. Традиційно слабкі сторони (і, 

відповідно, останні 60-62 місця) в України за: недостатній рівень законодавства 

щодо наукових досліджень, слабкий захист прав на інтелектуальну власність, 

недостатньо широке покриття мобільного зв’язку та інтернету, недостатність 

венчурного капіталу, високі інвестиційні ризики, низьку кібербезпеку і піратство, 

недостатній рівень банківського і фінансового сервісу, низький кредитний 

рейтинг країни. 
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Таблиця 6.4 

Рейтинг цифрової конкурентоспроможності IMD WDCR 

Рейтинг (серед 63 країн) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

США 2 2 2 3 1 1 1 

Сінгапур 1 1 1 1 2 2 2 

Швеція 3 5 3 2 3 3 4 

Данія 7 8 8 5 4 4 3 

Швейцарія 5 7 7 8 5 5 6 

Україна 50 59 59 60 58 60 58 

Знання 29 40 44 45 39 40 38 

Технології 58 60 60 62 61 61 59 

Готовність до 

майбутнього 
58 61 61 61 61 62 61 

Джерело: складено за даними звіту «IMD World Digital Competitivness Ranking 

2020» [455]. 

 

Варто зазначити, що невисокий рівень розвитку фінансової сфери є 

«давньою слабкістю» України, яку постійно відмічають експерти, що оцінюють 

рівень банківського і фінансового сервісу, конкурентоспроможність країни. Так, 

якщо подивитись на динаміку Індексу глобальної конкурентоспроможності 

(ІГК) Всесвітнього економічного Форуму (ВЕФ) за 2005-2019 рр. (табл.6.5), то 

буде чітко видно, що після кризи 2009 р. Україна так і не відновила свої позиції 

в рейтингу «Рівень розвитку фінансового ринку» (по 9 групі* показників), а по 

індикатору «Стійкість банків» взагалі постійно займає останнє чи передостанні 

місця [572]. 

На рис.6.10 рівень розвитку фінансового ринку та індикатор легкості 

доступу до кредиту представлено у вигляді бальних оцінок з метою коректності 

порівняння, зокрема, приведення до однієї системи виміру, яка не залежить від 

кількості країн у вибірці ІГК, що кожного року змінюється. Це дало можливість 

відмітити тренд до покращення оцінок доступності позик – від 1,9 до 3,4 балів 

упродовж 2010–2017 рр. Однак порівняння із можливими 7 балами, які мають 

країни-лідери ІГК, свідчить, що цей фактор недостатньо сприяє 

конкурентоспроможності та активізації економічної динаміки в Україні. Практика 

підтверджує цей висновок експертів ВЕФ, адже суттєвої кредитної підтримки від 

українських банків економіка так ще й не одержала.  
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Таблиця 6.5  

Динаміка Індексу глобальної конкурентоспроможності України 

за 2005–2019 рр. 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Рейтинг 

України 

по ІГК  

84 69 73 72 82 89 82 73 84 76 79 85 81 83 85 

Рейтинг 

України по 

групі 9* 

«Рівень 

розвитку 

фінансово-

го ринку» 

88 63 85 85 106 119 116 114 117 107 121 130 120 117 136 

Рейтинг 

України 

по індика-

тору 

«Стій                                                                                                                      

кість 

банків» 

93 41 75 112 133 138 141 142 143 138 140 138 135 135 131 

Кількість 

країн у 

вибірці 

114 122 131 134 133 139 142 144 148 144 140 138 137 140 141 

*до 2017 року це була 8 складова ІГК.  

Джерело: складено за даними щорічних звітів ВЕФ [572-573]. 

 
Рис. 6.10. Рівень розвитку фінансового ринку та доступності кредиту  

в Україні у вимірі Індексу глобальної конкурентоспроможності  

(бальна оцінка, max=7) 

Джерело: складено за даними щорічних звітів ВЕФ [наверное 572-573]. 
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На рис.6.10 рівень розвитку фінансового ринку та індикатор легкості 

доступу до кредиту представлено у вигляді бальних оцінок з метою коректності 

порівняння, зокрема, приведення до однієї системи виміру, яка не залежить від 

кількості країн у вибірці ІГК, що кожного року змінюється. Це дало можливість 

відмітити тренд до покращення оцінок доступності позик – від 1,9 до 3,4 балів 

упродовж 2010–2017 рр. Однак порівняння із можливими 7 балами, які мають 

країни-лідери ІГК, свідчить, що цей фактор недостатньо сприяє 

конкурентоспроможності та активізації економічної динаміки в Україні. Практика 

підтверджує цей висновок експертів ВЕФ, адже суттєвої кредитної підтримки від 

українських банків економіка так ще й не одержала.  

 

6.3.2. Територіальні особливості фінансового забезпечення (сервісу) 

Важливою складовою агрегованих моделей економічного зростання, 

інструментом прогнозування і базою ретроспективного аналізу макроекономічних 

процесів виступає у процесі моделювання виробнича функція, що пов’язує випуск 

із обсягами факторів виробництва.  Затребуваність сьогодні виробничих функцій 

(ВФ) пояснює той момент, що сам їх апарат є досить добре розробленим для 

розвинутих ринкових економік, а різні постановки моделей із ВФ, зокрема, 

розроблені К.Ероу, Х.Ченері, Р.Солоу, Р.Хародом, Д.Хіксом стали на 

сьогоднішній день уже класикою. Разом з тим, різноманіття умов розвитку для 

країн, що розвиваються та країн з ринками, що формуються, вказують на 

необхідність врахування цих особливостей та привносить специфіку у 

проблематику, пов’язану із конструюванням виробничих функцій. Окрім проблем 

із наявністю та підготовкою статистичних даних, дискусійними питаннями, які 

впливають на побудову ВФ у країнах з різним рівнем розвитку, продовжують 

залишатись ті, що стосуються доцільності використання традиційних факторів 

виробництва (капіталу і праці), застосування звичних функціональних 

залежностей, змістовної інтерпретації характеристик отриманих ВФ [17; 296; 394; 

478; 565]. 
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В результаті дискусій пошуки відповідей на поставлені питання, зокрема, у 

частині вирішення проблем, пов’язаних з трансформаційними ефектами та 

необхідністю врахування  структурних зрушень, призвели до спроб модифікації 

традиційного набору факторів виробництва, введення нових змінних. Серед 

вдалих прикладів варто назвати модифікації виробничих функцій побудованих 

М.Вейцманом, який вніс значний внесок  у дослідження економіки колишнього 

СРСР з використанням апарату виробничих функцій [565]. Цікавими є 

модифікації моделей, що зробив П.Десаї, який додав у перелік пояснювальних 

змінних: сировину, іноземні інвестиції та кредити [394]. Заслуговують на увагу 

роботи Ф.Кушнірського, який для того щоб пристосувати  неокласичну ВФ до 

специфіки перехідного періоду Росії, доповнив модель, використовуючи у якості 

факторів виробництва окрім K і L (капіталу й праці), самостійно побудований 

індекс інституційного розвитку [478].  

Слід відмітити, що спроби побудови агрегованих виробничих функцій для 

української економіки зустрічають серйозні труднощі обумовлені особливостями 

економіки як об’єкта дослідження [308], однак значні переваги які дає методологія 

аналізу розширює коло питань, що досліджуються з  допомогою ВФ. Так, зокрема, в 

Інституті економіки та прогнозування НАНУ за допомогою побудови розширеної 

виробничої функції було зроблено оцінки впливу на темпи економічного зростання 

не тільки класичних факторів капіталу та праці, а й чинників, що характеризують 

динаміку: виробничої діяльності, структурних зрушень, технологічного розвитку, 

монетарного забезпечення, людського капіталу, добробуту, зовнішніх факторів  (для 

яких побудовано інтегральні індекси) [168].   

На сучасному етапі розвитку України нові загрози вказують на  

необхідність підвищення ефективності регіональної політики, що є на 

сьогоднішній день викликом часу та підкреслює важливість оцінок 

збалансованості розвитку економіки у територіальному вимірі. У  регіональному 

вимірі застосування виробничих функцій має перевагу над іншими методами в 

тому, що дає оцінки базовим факторам росту, які можна порівняти для різних 

об’єктів аналізу (областей); а застосування моделей з лонгітюдними даними, крім 
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того,  виділяє наявність специфічних характеристик. І це робить даний підхід 

актуальним сьогодні, адже такі оцінки можуть  стати обґрунтуванням для 

прийняття конкретних рішень, важливих  для активізації економічного зростання 

як окремих регіонів так і країни у цілому. 

Для оцінки впливу ключових факторів (капіталу та праці) на обсяги 

валового регіонального продукту (у вимірі областей) використано модель, що 

базується на використанні лонгітюдних даних (panel data model) з фіксованими 

ефектами. З точки зору виявлення впливу основних факторів, що визначають 

обсяги та динаміку ВВП, найбільш вдалою для аналізу є функція Кобба-Дугласа 

(з постійною віддачею від масштабу):  

Y = A Kα  Lβ 
 ,                                          (6.1) 

де A – параметр, що характеризує рівень технології, α і β – коефіцієнти, що 

характеризують вклад росту капіталу K й праці L, відповідно, у зростання випуску 

(тобто α і β є долями факторів).  Функція такого виду добре підходить для 

оцінювання, оскільки її легко привести до лінійного виду, взявши логарифми  

Y, K і L: 

LKAY lnlnlnln  ,     (6.2) 

де lnY, lnK, lnL  - натуральні логарифми відповідних показників.   

Для того, щоб оцінити загальну картину в країні і виявити часові зміни, 

розрахунки були спочатку проведені на часовому проміжку 2007–2012 рр., 

тобто до трансформаційних перетворень 2014 р., з урахуванням тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини 

тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях). Для  

побудови моделі використовувались річні лонгітюдні (панельні) дані Держстату 

України та НБУ у розрізі областей (25 адміністративно-територіальних одиниць 

– 24 області та Автономна республіка Крим; міста Київ та Севастопіль, 

відповідно, включені до Київської області та АРК).  

Моделювання проведено у середовищі економетричного пакету EVIEWS 

7.0, де з використанням наступного оператора було оцінено систему рівнянь:  

LS(CX=F) LOG(GRP?) LOG(FASSETS?) LOG((AWAGES?)*( EMPLPOP?)),  (6.3) 
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де для кожної області: GRP – валовий регіональний продукт (млн. грн.), FASSETS 

- вартість основних засобів (млн. грн.), AWAGES – середньомісячна заробітна 

плата (у розрахунку на одного штатного працівника, грн.), EMPLPOP – кількість 

зайнятих в економіці. 

Статистичні характеристики моделі панельних даних, які представлені у 

таблиці 6.6, свідчать про адекватність моделі: високий рівень R2 =0,99;  Prob  

(F-statistic)=0; висока за 1% рівня статистична значимість факторів (Prob.t-

Statistic). Оскільки доля фактору капіталу (0,036) є меншою, ніж фактору праці 

(0,801), то це то це означає, що основний вклад у зростанні регіональних випусків 

у 2004-2012 рр. відігравав не реальний капітал (наприклад, через збільшення 

інвестицій, валове нагромадження капіталу), а людський капітал (через оплату і 

продуктивність праці). Крім того, (α+β)<1 підкреслює, що в українській 

економіці наявний ефект спадної віддачі від масштабу. Така ситуація для 

економіки означає необхідність підвищення норми нагромадження і відповідно 

зниження норми споживання (необхідно випереджуюче зростання інвестицій). 

Серед особливостей і переваг моделі з панельними даними – розрахунок 

системою фіксованих ефектів. Їх значення і, зокрема, знаки вказують на наявність  

чинників/характеристик, що відрізняють між собою об’єкти дослідження. Так, 

додатні значення фіксованих ефектів  свідчать про наявність додаткових факторів, 

що  позитивно впливали на процес формування ВРП у таких регіонах як: Київська 

обл. та м.Київ (0.774939), Дніпропетровська обл. (0.438407), Донецька обл. 

(0.395275), Полтавська обл. (0.340556), Харківська обл. (0.218372), Одеська обл. 

(0.201044),  Запорізька обл. (0.182677), Луганська обл. (0.049786), Львівська обл. 

(0.004772). Негативні ефекти в оцінках інших регіонів свідчать про наявність 

негативних чинників, що стримували економічний розвиток областей: Вінницької  

(-0.110079), Волинської (-0.105978), Житомирської (-0.196607),  Закарпатської  

(-0.332705), Івано-Франківської (-0.052969), Кіровоградської  

(-0.147890), Миколаївської (-0.052886), Рівненської (-0.180314), Сумської  

(-0.138801), Тернопільської (-0.215200), Херсонської (-0.239996), Хмельницької  

(-0.168380), Черкаської (-0.062083), Чернівецької (-0.414903), Чернігівської  

(-0.090647). 
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Таблиця 6.6 

Статистичні характеристики моделі (6.3) панельних даних 

Dependent Variable: LOG(GRP?)   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 09/30/19   Time: 13:13   

Sample (adjusted): 2004 2012   

Included observations: 7 after adjustments  

Cross-sections included: 25   

Total pool (balanced) observations: 175  

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     C -1.480955 0.131716 -11.24352 0.0000 

LOG(FASSETS?) 0.036534 0.013938 2.621252 0.0097 

LOG((AWAGES?)*( EMPLPOP?)) 0.801645 0.016742 47.88253 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     

_VIN--C -0.110079    

_VOL--C -0.105978    

_DNI--C 0.438407    

_DON--C 0.395275    

_ZHY--C -0.196607    

_ZAK--C -0.332705    

_ZAP--C 0.182677    

_IFR--C -0.052969    

_KYK--C 0.774939    

_KIR--C -0.147890    

_LUG--C 0.049786    

_LVI--C 0.004772    

_MYK--C -0.052886    

_ODE--C 0.201044    

_POL--C 0.340556    

_RIV--C -0.180314    

_SUM--C -0.138801    

_TER--C -0.215200    

_HAR--C 0.218372    

_HER--C -0.239996    

_HME--C -0.168380    

_CHK--C -0.062083    

_CHN--C -0.414903    

_CHG--C -0.090647    

_CRS--C -0.096391    

      Effects Specification   

     Cross-section fixed (dummy variables)  

     R-squared 0.996421 Mean dependent var 9.810327 

Adjusted R-squared 0.995793 S.D. dependent var 0.869993 

S.E. of regression 0.056432 Akaike info criterion -2.770561 

Sum squared resid 0.471317 Schwarz criterion -2.282280 

Log likelihood 269.4241 Hannan-Quinn criter. -2.572501 

F-statistic 1584.888 Durbin-Watson stat 1.004516 

Prob(F-statistic) 0.000000    

          

Джерело: авторські розрахунки. 
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Серед особливостей і переваг моделі з панельними даними – розрахунок 

системою фіксованих ефектів. Їх значення і, зокрема, знаки вказують на наявність  

чинників/характеристик, що відрізняють між собою об’єкти дослідження. Так, 

додатні значення фіксованих ефектів  свідчать про наявність додаткових факторів, 

що  позитивно впливали на процес формування ВРП у таких регіонах як: Київська 

обл. та м.Київ (0.774939), Дніпропетровська обл. (0.438407), Донецька обл. 

(0.395275), Полтавська обл. (0.340556), Харківська обл. (0.218372), Одеська обл. 

(0.201044),  Запорізька обл. (0.182677), Луганська обл. (0.049786), Львівська обл. 

(0.004772). Негативні ефекти в оцінках інших регіонів свідчать про наявність 

негативних чинників, що стримували економічний розвиток областей: 

Вінницької (-0.110079), Волинської (-0.105978), Житомирської (-0.196607),  

Закарпатської (-0.332705), Івано-Франківської (-0.052969), Кіровоградської  

(-0.147890), Миколаївської (-0.052886), Рівненської (-0.180314), Сумської  

(-0.138801), Тернопільської (-0.215200), Херсонської (-0.239996), Хмельницької 

(-0.168380), Черкаської (-0.062083), Чернівецької (-0.414903), Чернігівської  

(-0.090647). 

Серед характеристик, що пояснюють відмінності між областями  

(і формують регіональні дисбаланси), експерти уже тривалий час називають: 

виробничий потенціал; економіко-географічне розташування території; рівень 

розвитку інфраструктури; мінерально-сировинний стан; стан екологічної 

ситуації та охорони довкілля; освітній рівень населення; купівельна 

спроможність населення; питома вага безробіття та стан соціальної 

напруженості; рівень криміногенності; політичну стабільність органів місцевої 

влади [94].  

Серед факторів, які не враховані у моделі (6.3), але є важливими, окрім 

базових у виробничій функції для забезпечення випуску і, відповідно, зростаючих 

темпів ВРП – фінансові ресурси, наявність чи відсутність яких могла формувати 

додатні та від’ємні фіксовані ефекти. Для перевірки даної гіпотези побудовано 

модель панельних даних: 

LS(CX=F) GRP? FDI? CRED? CPI? ECH,           (6.4) 
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в якій оцінено вплив на обсяги валового регіонального продукту GRP у 25 вище 

виділених регіонах: FDI – прямих іноземних інвестицій та CRED – кредитів 

наданих банками в економіку. Крім того, оцінено вплив цінового фактору CPI 

(індексів цін споживчого ринку в регіонах) та динаміки валютного курсу гривні 

ECH (офіційного номінального грн/дол.США).  

Статистичні характеристики моделі (4) панельних даних підтвердили 

правильність гіпотези щодо позитивного впливу на зростання обсягів ВРП 

фінансових чинників: сильніший ефект мали на проміжку 2007–2012 рр. прямі 

іноземні інвестиції (еластичність 8,3), аніж кредитна підтримка економіки 

банківськими установами (0,2). Важливими (і статистично значимими) для 

зростання ВРП, як підтверджують економічну теорію модельні оцінки по Україні, 

є також антиінфляційна та валютна політики (табл.6.7).  

Аналіз фіксованих ефектів, розрахованих по моделі (6.4) свідчить, що 

розподіл областей на групи які мали додаткові переваги та негативні фактори 

впливу, практично співпадають з аналогічними групами, виділеними у моделі 

(6.3). Зокрема, групи, що мають переваги чітко видно у таблиці 6.8, де наведено 

регіональну структуру  прямих іноземних інвестицій та кредитної підтримки 

банками у 2015-му та 2019-му роках. Наприклад, в 2013 р. іноземного інвестора 

в Україні найбільше цікавили економічні об’єкти в Дніпропетровській, 

Донецькій, Київській, Львівській, Одеській, Харківській областях, АРК та в 

місті Києві. Динаміка кожної з часток іноземного акціонерного капіталу всіх 

інших областей у загальній структурі коливалась від 1 до 2%, загалом вони не 

перевищували 14–15%. У 2019 р. привернули увагу Дніпропетровська обл., 

м.Київ та Київська обл.  

Серед областей, де економічні суб’єкти отримували упродовж 2007– 

2013 рр. найбільшу кредитну підтримку від банківської системи, слід виділити 

Дніпропетровську, Донецьку, Одеську, Харківську, Київську та м.Київ. Питома 

частка кредитів наданих цим виділеним п’яти регіонам зросла із 78,3% у  

2007 р. до 88,8% у 2013 р. У 2019 р. найбільша частка кредитів у структурі 

наданих кредитів належить Дніпропетровській та Київській областям, тобто 
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дисбаланс у географічному розподілі кредитних ресурсів за останні роки лише 

посилювався. 

Таблиця 6.7 

Статистичні характеристики моделі (6.4) панельних даних 

Dependent Variable: GRP?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 09/30/19   Time: 13:46   

Sample (adjusted): 2007 2012   

Included observations: 6 after adjustments  

Cross-sections included: 24   

Total pool (balanced) observations: 144  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

          
C 5595.877 3974.563 1.407923 0.1618 

FDI? 8.287839 1.503471 5.512472 0.0000 

CRED? 0.199098 0.113215 1.758582 0.0813 

CPI? -5.713392 2.446294 -2.335530 0.0212 

ECH 2961.409 569.9000 5.196366 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     

_VOL--C -13766.64    

_DNI--C 10347.38    

_DON--C 80274.96    

_ZHY--C -10461.70    

_ZAK--C -12918.39    

_ZAP--C 8191.615    

_IFR--C -9553.645    

_KYK--C -17211.43    

_KIR--C -10979.68    

_LUG--C 15230.07    

_LVI--C 6981.804    

_MYK--C -4506.517    

_ODE--C 13482.02    

_POL--C 10955.38    

_RIV--C -12568.72    

_SUM--C -9281.193    

_TER--C -12873.21    

_HAR--C 18237.80    

_HER--C -13214.61    

_HME--C -9101.899    

_CHK--C -6101.409    

_CHN--C -16731.39    

_CHG--C -9763.595    

_CRS--C 5333.000    

      Effects Specification   

     Cross-section fixed (dummy variables)  

     R-squared 0.978885 Mean dependent var 43642.95 

Adjusted R-squared 0.973971 S.D. dependent var 53245.48 

S.E. of regression 8590.381 Akaike info criterion 21.12734 

Sum squared resid 8.56E+09 Schwarz criterion 21.70480 

Log likelihood -1493.168 Hannan-Quinn criter. 21.36199 

F-statistic 199.1796 Durbin-Watson stat 1.443302 

Prob (F-statistic) 0.000000    

     

Джерело: авторські розрахунки. 
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Таким чином, фінансову підтримку (як іноземного інвестора так і 

вітчизняного банківського сектору) отримують переважно одні й ті ж регіони, а 

інші не мають такого фінансового драйвера (що й підтвердили моделі 

панельних даних). 

 Таблиця 6.8 

Частка регіону  у загальному* підсумку макроекономічного показника,  

% у структурі 

 

Прямі інвестиції 

(інструменти участі в 

капіталі) в економіці 

області 

Кредити, надані 

депозитними 

корпораціями (крім 

Національного банку 

України)  

Валовий 

регіональ-

ний 

продукт 

 

2015 2019 2015 2019 2018 

Вiнницька 0,8 1,5 0,6 0,9 3,1 

Волинська 0,7 0,8 0,6 0,7 1,7 

Днiпропетровська 15,7 14,0 18,9 23,7 10,3 

Донецька 9,0 5,7 2,7 1,6 5,4 

Житомирська 0,7 1,0 0,5 0,6 2,2 

Закарпатська 0,7 0,7 0,6 0,6 1,5 

Запорiзька 2,8 4,4 2,2 2,3 4,1 

Iвано-Франкiвська 2,1 1,0 0,4 0,7 2,2 

Київська та м. Київ 46,3 49,9 56,7 49,8 29,0 

Кiровоградська 0,3 0,4 0,4 0,7 1,8 

Луганська 1,3 0,4 0,7 0,5 1,0 

Львiвська 3,4 4,3 2,0 2,7 5,0 

Миколаївська 0,8 0,7 1,7 1,6 2,2 

Одеська 3,0 3,4 4,3 3,3 4,9 

Полтавська 2,2 4,8 0,8 1,2 4,9 

Рiвненська 0,8 0,6 0,4 0,5 1,6 

Сумська 1,0 1,0 0,5 0,8 1,9 

Тернопiльська 0,5 0,1 0,4 0,5 1,4 

Харкiвська 4,7 2,5 3,2 4,0 6,6 

Херсонська 0,6 0,5 0,7 0,7 1,5 

Хмельницька 0,7 0,4 0,5 0,8 2,1 

Черкаська 1,4 0,5 0,7 1,1 2,6 

Чернiвецька 0,2 0,2 0,3 0,3 1,0 

Чернiгiвська 0,2 1,2 0,3 0,5 2,0 

* Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 

областях. 

Джерело: складено автором за даними Держстату [255]. 

Змінити роками сформовані  регіональні дисбаланси, як показує практика, 

можна за допомогою розробки та реалізації довгострокових стратегічних планів 
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і національних програм розвитку територій, що будуть забезпечені фінансовими 

ресурсами і підтримані суспільством. 

6.3.3. Форсайт як інструмент стратегічного планування  

та прогнозування розвитку України 

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. Важливу роль у даному 

контексті набуває система прийняття рішень на всіх рівнях, що супроводжується 

масштабною роботою у сферах планування та прогнозування, які забезпечують 

ефективність і обґрунтування необхідних заходів політики. Зростаюча потреба у 

проведенні далекострокових прогнозів наукового, технічного, соціального та 

економічного прогресу вказує на необхідність вивчення світової практики і 

активного застосування форсайту, як інструментарію на основі якого можлива 

успішна побудова національної довгострокової стратегії розвитку. 

У науковій літературі форсайт розглядається як процес, технологія,  

система методів, методика або алгоритм дій (зміст понятійно-категоріального 

апарату форсайта представлено у Додатку Н). Систематизація основних 

характеристик форсайту як експертного підходу до стратегічного планування 

представлено у табл. 6.9. 

Таблиця 6.9 

 Основні характеристики методології форсайту 

Характеристика Особливості 

Цілі 

Оцінка можливих сценаріїв розвитку окремих напрямків науки і 

технологій, потенційних технологічних горизонтів.  

Підготовка «аналітичного прогнозу» по найбільш проблемним 

напрямкам, детальних сценаріїв або ретельно вивірених економічних 

моделей. 

Вибір альтернативних станів в майбутньому. 

Визначення пріоритетних напрямків досліджень. 

Поглиблення взаємодії учасників наукових та інноваційних систем. 

Формування регіональної наукової та інноваційної політики. Виявлення 

потенційних загроз і можливостей. 

Встановлення діалогу, взаємообміну між владою, науковою 

спільнотою, громадянським суспільством  
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Продовження таблиці 6.9 
Характеристика Особливості 

Завдання 

Обґрунтування технологічної та інноваційної стратегій.  
Виявлення очікуваних наукових і технологічних проривів, змін ринків. 

Стратегічне випередження конкурентів. 
Мобілізація ресурсів на пріоритетних напрямках 

Напрями 

Науково-технічні, соціально-економічні пріоритети. 

Діалог бізнесу, суспільства, влади. 
Виявлення можливих змін і ризиків, які необхідно враховувати при 
розробці політики 

По суб'єкту 
розгляду 

Тематичний, територіальний, корпоративний 

Результати 

Розробка перспективних трендів розвитку ринків, сфер діяльності.  

Визначення пріоритетів розвитку, опис тенденцій і драйверів. Розробка 
пропозицій щодо можливих проектів, прогнози, сценарії, політичні 
рекомендації. 
Розробка дорожніх карт (технологічних, регіональних та ін.)  

Основні функції 

Інформування (формування пропозицій, заснованих на дослідженнях).  
Стимулювання впровадження різних політик (розширення опцій). 
Об'єднання різних учасників, які приймають рішення.  

Підтримка політичних рішень. 
Впровадження в політичну систему стратегічного управління  

Принципи 

Орієнтація на майбутнє. 

Участь різних груп акторів, координація їх дій, залучення до аналізу та 
діалогу. 
Наявність доказової бази. 

Міждисциплінарний і міжвідомчий підхід. 
Орієнтація на конкретні дії.  
Облік перспективних трендів, здатних вплинути на стратегічні позиції 

регіону. 
Зіставлення майбутніх потреб з майбутніми можливостями. 
Систематичний зворотний зв'язок з експертами та особами, що 
приймають рішення 

Тип формування «Зверху вниз « (top down), «знизу вгору « (bottom up) 

Основні 

параметри Зона охоплення, тимчасові рамки, кількість учасників, наявні ресурси 

Рівні 
Світовий (глобальний), державний (національний), регіональний, 
галузевий, муніципальний, корпоративний 

Сфери Політика і економіка, технології, екологія, суспільство, управління, наука 

Врахування 
ризиків і 
можливостей 

Формування системної картини ризиків за допомогою узагальнення 
специфічних знань експертів з різних областей. 

Розвиток нових, маловідомих технологічних напрямків. Міжгалузеве 
проникнення технологій. 
Врахування специфічних економічних і політичних умов країни, 

світових технологічних трендів, несприятливих демографічних 
тенденцій 

Відмінності 

Основна увага на «людський фактор» (опитування експертів, мозкові 

штурми і т.д.). 
Обов'язкова участь представників різних верств суспільства і сфер 
діяльності. 

Взаємозалежність між суспільством і технологічним розвитком. 
Можливість вироблення конкретних заходів та формування політики 
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Закінчення таблиці 6.9 

Характеристика Особливості 

Найбільш 

популярні  

методи 

Огляд літератури, експертні панелі, сценарії, екстраполяція трендів, 

ф'ючерсні семінари, інтерв'ю, мозковий штурм, анкетування/ обстеження, 

SWOT-аналіз, Делфі , спостереження за навколишнім середовищем, 

критичні панелі, технологічні дорожні карти, есе, моделювання та 

імітація, розробка майбутнього 

Рівень 

відкритості 

Відкритий (проводиться силами «фабрики думок»); 

Закритий (реалізується силами закритих прогностичних структур 

орієнтованих на  вище керівництво державою) 

Джерело: [171; 470; 518; 519]. 

Систематизація етапів, функцій, завдань, напрямів розвитку форсайту 

показала, що найбільшу роль в його становленні як методології, зіграли 

роботи: Р.Попера (R. Popper) (інструменти форсайту), М.Кінена (M. Keenan) 

(основи форсайту), Л.Джоржіу (L. Georgiu) (основи форсайту), Й.Майлза (I. 

Miles) (основи форсайту), А. Соколова та Ю. Сімачова (інноваційна та 

промислова політика) [96; 248; 470; 518; 519].  

Потенціал змісту категорії розкривається через систему принципів 

форсайта, які адекватно відображають його зміст і сприяють забезпеченню 

ефективності дії цієї технології стратегічного передбачення: 

- залученість (commitment) різних громадських сил - бізнесу, наукового 

співтовариства, органів державної влади та громадянського суспільства в 

обговорення і зіставлення довгострокових прогнозів, стратегій розвитку, 

вироблення більш повного комплексного бачення майбутнього, досягнення 

консенсусу та узгодження шляхів досягнення майбутнього; 

- комунікація (communication) всіх учасників; 

- концентрація на довготривалому періоді (concentration on the long term); 

- координація (coordination), де наука і технологія оцінюються в зв'язку з 

економічними і соціальними досягненнями [136]. 

На думку Р.Слейтера та М.Бассея під час дослідження майбутнього варто 

керуватись наступними принципами, які не тільки слугують орієнтирами, але й 

генерують рушійні сили для перетворень [538]:  

 зумовленість поточних рішень уявною картиною майбутнього; 
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 фокусування на пошуку бажаних сценаріїв, оцінці можливостей 

розширення потенціалу  людини і його самореалізації; 

 врахування «відкритих» і «закритих» стратегій; 

 необмеженість у часі, варіативність (оскільки причинно-наслідкові 

зв'язки нелінійні), орієнтація на процес і моделювання варіантів, а не слідування 

за шаблонами; 

 застосування практичної уяви, пошук альтернатив і руйнування 

стереотипів, ідентифікація взаємозв'язків і аналіз їх логіки; 

 розвиток навичок розробки превентивних заходів. 

Враховуючи, що фундаментальний принцип Форсайта виходить з 

твердження, що «уявлення про майбутнє керують нашими поточними діями», 

М.Бассей виділив ключові концепції і відповідні їм базові принципи Форсайт-

досліджень [11], що наведені у табл. 6.10. 

Важливим етапом Форсайт-проектування є вибір найбільш ефективних 

інструментів прогнозування, методів і підходів для досягнення конкретних 

цілей. Набір підходів, що використовуються в Форсайт-проектах, охоплює 

десятки якісних та кількісних методів. Інструментами та методами, що 

використовуються у форсайт-проекті є: аналіз ступеня ризику / аналіз витрат; 

бенчмаркінг; Делфі; дослідження баз даних; дослідження публікацій, ринку, 

тенденцій; конкурентна технологічна розвідка (технологічний контроль); 

критичні технології; методи творчого потенціалу (мозкова атака, інтуїтивні 

методи); моделювання майбутнього; моделювання динаміки систем; 

мультилінійне моделювання; патентні дослідження; різні сценарні методи; 

рольові ігри; інтерв'ю і систематичне опитування клієнтів; технологічні плани 

і дорожні карти; екстраполяція тенденцій і ін. [519]. 

Як наукова технологія передбачення форсайт почав розвиватись з 1940-

50-х років (див. Додаток П), хоча й традиційно експерти виділяють три етапи 

упродовж яких сфери застосування форсайта розширювались: 

 підготовчий етап (60-ті рр. ХХ ст.) – окремі методи форсайту 

використовувалися в США, потім у Японії переважно для оборонних 

досліджень; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
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Таблиця  6.10  

Ключові концепції Форсайт-досліджень та принципи,  

що лежать в їх основі 

Концепція 
Область 

застосування 
Базові принципи 

Майбутнє Характер 

уявлень про 

майбутнє 

 Змінивши уявлення про майбутнє, ми вдамося до 

інших дій. 

 По-різному інтерпретуючи майбутнє, ми розширюємо 

спектр можливих стратегій. 

 Наявність віяла стратегій майбутнього підвищує 

стійкість до зовнішніх впливів. 

Причинно-

наслідкові  

зв'язки 

Зони 

відповідальності 

суб'єкта  

за свої дії 

 Лінійні уявлення про причинно-наслідкові зв'язки 

дозволяють бачити причини змін тільки «зовні». 

 Нелінійне мислення розширює потенціал 

стейкхолдерів, які усвідомлюють себе причиною, 

центром ситуації. 

 Лінійні уявлення про причинно-наслідкові зв'язки 

породжують «закриті» стратегії, нелінійні - «відкриті». 

Моделювання Оцінка 

контексту 

діяльності 

 Ставлення до реальності як до різноманіття моделей 

розширює потенціал стейкхолдерів. 

 Усвідомлення ролі «розумових кліше» дозволяє 

переосмислити прихильність до домінантних норм і 

створити альтернативи. 

 Подання формування моделей у вигляді процесу з 

трьох стадій ілюструє еволюцію і дає основу 

«багатошарової» концепції реальності, згідно з якою в 

той чи інший момент часу домінує певна стадія. 

Усвідомлюється мінливість ідентичності, яка часом 

фіксується завдяки підтримуючим її умовами.  

«Відкриті» та 

«Закриті» 

стратегії 

Характер 

поведінки 

стосовно 

майбутнього 

 Відчуття загрози існуванню ідентичності «заганяє» в 

«закриті» стратегії. 

 Зміцнення ідентичності стимулює до відкритості та 

сприйняття діяльності як «моделювання відносин» 

(relational patterning) 

 «Закриті» стратегії послаблюють громадську та 

особисту стійкість, «Відкриті» - підсилюють. 

Джерело: [11]. 
 

 підготовчий етап (60-ті рр. ХХ ст.) – окремі методи форсайту 

використовувалися в США, потім у Японії переважно для оборонних 

досліджень; 

 перший етап – технологічний форсайт, коли розроблені програми 

застосовувалися для розробки перспектив науково-технічної сфери; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
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 другий етап – ринково-орієнтований форсайт – оцінювання соціальних 

і культурних наслідків появи та впровадження технологій; 

 третій етап – соціально-економічний форсайт – зосередження на 

проблемах, які складно вирішити і є довготривалими, коли технологічний 

прогноз “прив’язується” до варіантів вирішення певної проблеми [248; 199]. 

Аналіз форсайту з точки зору змін його функцій дав можливість  виділити 

такі часові періоди його еволюції:  

- з 1962 р. – форсайт активно впроваджувала Японія;  

- з 1992 р. – розповсюдження форсайту в європейських країнах; 

- з 2000-х рр. – форсайт в реаліях сучасного світу [145]. 

На думку  Н.А.Махової ключове значення такої еволюції полягає в тому, що 

на першому етапі - успішний досвід японських досліджень став для інших держав 

світу наочним свідченням доцільності використання форсайта в національних 

інтересах; на другому етапі свого розповсюдження форсайт трансформувався з 

інструмента переважно пасивного спостереження і аналізу НТР в каталізатор 

активної діяльності зацікавлених акторів НДС в обраному напрямку; на третьому 

сучасному - форсайт почав виконувати функцію підвищення рівня самоорганізації в 

складній системі акторів та їх взаємозв’язків, метою форсайта стає не тільки прогноз 

майбутнього, а ідентифікація рамкових умов, при яких актори і сама система 

зможуть безболісно адаптуватися до різних сценаріїв розвитку [145]. 

Ключовими факторами зміни функцій, цілей та завдань Форсайту стали: 

країнова специфіка застосування методу, оцінка результативності проектів по 

всьому світу, а також нові ідеї теоретико-методологічного характеру [470]. У цілому 

під час еволюції форсайту  сформувались тенденції, які визначають практичну його 

значущість і подальші напрямки трансформації: 1) «географічна» експансія – все 

більше країн світу використовують цей метод; 2) розширення області застосування 

методу на різні сфери економіки,  політики, суспільного життя; 3) сам метод 

демонструє якісні зміни, які вдало вирізняють його з поміж інших.  

У той же час форсайт істотно відрізняється від прогнозування, зокрема, 

тим що: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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- форсайт об’єднує всіх ключових учасників розвитку: науково-

технічну сферу, бізнес, уряд, громадськість. Традиційне ж прогнозування 

(forecasing) здійснюється вченими. Мабуть, це – основна (але не єдина) 

відмінність прогнозування від форсайта; 

- форсайт розвиває співробітництво і кооперацію між бізнесом, 

державою і вченими; 

- розвиває здатність і культуру передбачення в суспільстві; 

- передбачає можливість вибору варіанта дій у залежності від 

«бачення» майбутнього; 

- містить  елементи активного впливу на майбутнє (шляхом визначення  

зон досліджень і розробки технологій, що можуть принести найбільші економічні і 

соціальні вигоди, проведення попередньої концентрації ресурсів на цих напрямках). 

Важливою відмінністю Форсайт-досліджень від звичного стратегічного 

планування і прогнозування є вироблення комплексу практичного інструментарію, 

що використовується в цілях досягнення намічених стратегічних орієнтирів. Таким 

чином, форсайт сконцентрований на проектуванні майбутнього і виявленні методів 

його досягнення, і, крім того, визначенні можливостей здійснення необхідних змін і 

внесення відповідних поправок. 

Аналіз етапів становлення і застосування методу форсайта допомагають 

зробити висновок, що фактично у процесі еволюції відбулося «роздвоєння» самої 

концепції [145]: у вузькому розумінні форсайт як і раніше залишається способом 

дослідження майбутнього з метою подальшого прийняття рішень про пріоритети 

в діяльності суб'єктів НДС і, по можливості, сприяння їх реалізації;  в широкому 

сенсі слова форсайт стає інструментом забезпечення стратегічного управління 

досліджуваної сфери діяльності, при цьому форсайт-заходи є каталізатором не 

тільки змін в поведінці ключових дієвих осіб, але й глибоких перетворень в самій 

системі направлених на зміцнення єдності її складових частин та підвищення її 

здатності реагувати як на очікувані, так і на непередбачені обставини. 

Сучасне  нове розуміння форсайту, як наголошує Н.А.Махова, ґрунтується 

на переконанні, що парирувати всі ризики майбутнього розвитку об'єктивно 

неможливо, навіть при використанні багатоваріантного підходу, а тому набагато 
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важливіше і раціональніше направляти зусилля на те, щоб зробити систему 

(економіку, НДС й т.і.) більш стійкою та життєздатною при реалізації різних 

сценаріїв. З огляду на це форсайт, а точніше зацікавленість в його 

результативності, стає імпульсом до усунення «прогалин» в інформаційній та 

інституційній інфраструктурах системи, створення загальної атмосфери довіри 

між ключовими діючими особами [145]. 

В рамках різних підходів до інтерпретації результатів Форсайта виявлено 

ряд факторів, що сприяють його успішності: 

• наявність плану реалізації дослідження;  

• достатній рівень авторитету членів команди;  

• відкритість і прозорість процесу; 

• залучення зацікавлених осіб з наукової спільноти, бізнесу, державного 

управління та громадських організацій [503]. 

Аналіз різних підходів на практиці дозволяє виявити основні вимоги до 

ефективної реалізації проекту: а) залучення стейкхолдерів з різних сфер і 

забезпечення активного діалогу між ними; б) зв'язок з поточною стратегією 

розвитку країни, регіону або галузі; в) творчий підхід; г) врахування досвіду 

попередніх проектів. 

Вплив Форсайт-досліджень на економіку і суспільство виступає 

одночасно і ключовим показником оцінки, і одним з найважливіших 

спонукальних мотивів до їх здійснення. Його об'єктом можуть бути: науково-

технічна та інноваційна політика, національна інноваційна система, 

конкурентоспроможність країни, бізнес-середовище та ін. [446; 435; 520]. 

При аналізі ефектів рекомендується одночасно розглядати внутрішні 

чинники (які стосуються учасників, процесу, цілей, витрачених ресурсів і  

вихідних результатів) і зовнішні фактори з урахуванням впливу широкого 

оточення (інституційне середовище, соціокультурний аспект, рівень розвитку 

«суспільства знання», фактори управління і політичної культури) [339].  

Актуальність на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки розробки 

та реалізації форсайт-проекту «Економіка України – 2050» визначають ті ж 

фактори, що діяли у 60-х в Японії, а саме потреба [145]: а) визначити найбільш 
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важливі напрямки розвитку науки і технологій в довгостроковій перспективі (30 

років); б) об'єктивно оцінити можливості їх реалізації; в) знайти точки дотику 

інтересів і потреб держави та бізнесу, щоб на їх основі вибудовувати взаємодію 

для впровадження обраних  напрямків НДДКР. 

Сьогодні для України мотивацію звернутись до форсайту формують такі ж 

чинники, що зумовлювали поведінку європейських країн-лідерів у   90-х роках: 

по-перше, істотне посилення конкуренції в світовій економіці, у точу числі 

наукоємних секторах; по-друге, усвідомлення неможливості самостійно 

здійснювати НДДКР по всьому спектру фундаментальної і прикладної науки 

через зростання ресурсоємності НТР і через наявність економічних потрясінь 

упродовж останнього десятиліття; по-третє, прискорення і одночасне ускладнення 

інноваційного і науково-технічного розвитку [145]. 

Для вітчизняної економіки з великим клубком старих проблем і нових 

завдань, розробка та реалізація, наприклад, Форсайт-проекту Україна-2050 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 розробки стратегічних документів розвитку. 

Як свідчить практика національних форсайт-проектів у світі, реалізація 

амбітних планів є цілком реальною, оскільки сучасними цілями, на вирішення 

яких сьогодні зорієнтований форсайт, експерти називають: 

- оцінку можливих сценаріїв розвитку окремих напрямків науки і 

технологій, потенційних технологічних горизонтів;  

- підготовку «аналітичного прогнозу» по найбільш проблемним 

напрямкам, детальних сценаріїв або ретельно вивірених економічних моделей;  

- вибір альтернативних станів в майбутньому; 

- визначення пріоритетних напрямків досліджень;  

- поглиблення взаємодії учасників наукових та інноваційних систем; 

- формування регіональної наукової та інноваційної політики;  

- виявлення потенційних загроз і можливостей розвитку;  
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- встановлення діалогу, взаємного обміну думками, оцінками, ідеями 

між владою, науковою спільнотою, громадянським суспільством [171]. 

На сучасному етапі модернізації української економіки дуже важливими є 

ефекти застосування  Форсайт-проектів щодо активізації і підтримки інноваційної 

моделі розвитку країни. Досліджуючи вплив форсайта на розвиток інноваційної 

діяльності в економічних системах, Калюжнова Н.Я. та Верхотурова О.В. 

виділяють сім способів стимулювання інноваційної діяльності за його 

допомогою: 1) визначення перспективних зон появи нових технологій, продуктів і 

ринків; 2) виявлення напрямків наукових досліджень, які принесуть найбільші 

соціальні та економічні вигоди; 3) формування запитів суспільства на нові 

продукти і технології; 4) встановлення державних пріоритетів наукових 

досліджень; 5) виявлення ключових учасників інноваційного процесу і науково-

технічних напрацювань учасників, взаємодія учасників інноваційного процесу, 

що забезпечує трансфер знань і технологій; 6) створення мереж кваліфікованих і 

впливових експертів, що сприяють практичної реалізації інновацій; 7) 

встановлення пріоритетів для довгострокової інноваційної, технологічної та 

наукової політик [86]. 

Варто підкреслити, що форсайт містить не тільки елемент прогнозування, 

бачення бажаного майбутнього, але також включає процес втілення його в життя. 

У концепції форсайту,  що прийнята у ЄС, є три сторони: мислення про майбутнє, 

обговорення майбутнього і формування майбутнього [86; 519]. Саме тому, як 

зазначає Калюжнова Н.Я., форсайт – це організаційна технологія управління, яка 

не тільки дозволяє виробити уявлення про майбутнє, але і містить потенціал його 

самореалізації. За такого підходу у форсайті виділяються змістовна і 

організаційно-технологічна сторони: змістовна ‒ це розробка бачення 

майбутнього в конкретній сфері, а організаційно-технологічна сторона ‒ 

сукупність технологічних кроків його проведення (і саме ця, а не прогнозна 

сторона обумовлює популярність і поширення форсайту) [86]. 

Світовий досвід свідчить, що використання форсайту на постійній основі 

як інструменту планування, прогнозування та управління залежить від ряду 

інституційних, організаційних і політичних чинників. Фактори, що 
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впливають на масштаб поширення та його ефективність на практиці, експерти 

поділяють на: інституціонально-методологічні, політико-управлінські, 

мотиваційно-репутаційні [144].  

Експерти відмічають, що для країн, які роблять перші кроки в розробці 

форсайт-досліджень, не досить лише скопіювати основні аспекти реалізованих  

іноземних проектів. Для того, щоб отримати хороший результат необхідно 

задіяти чи створити в країні базові  структури та інституції [144]: по-перше,  

потрібні свого роду «мозкові центри», або центри компетенцій по Форсайту, 

які об'єднували б національних експертів в сфері форсайта (або досліджень 

майбутнього в цілому) для роботи над проектами, поширення інформації про 

їх результати і виконання освітньої функції;  по-друге, необхідні організації, 

які на постійній основі відстежують новини і зміни, що відбуваються в світі 

науки і технологій, і поширюють інформацію про них серед стейкхолдерів. В 

організаційному плані для успішного проведення форсайту дуже важливим є 

забезпечення реалізації таких елементів, як: зрозумілий механізм відбору 

учасників, ясне формулювання цілей форсайта, критеріїв для відбору 

пріоритетів, роз'яснення мотивів рішень, прийнятих в контексті Форсайт -

проектів; відкритий доступ до результатів досліджень, а також наявність 

майданчиків для обміну думками і досвідом між учасниками; комплексна 

оцінка проведеного Форсайт-дослідження [144]. 

В реальності успішність Форсайт-проектів, як зазначає Махова Н.А., 

залежить від політичної волі, реальної зацікавленості і усвідомленого рішення 

керівництва країни перейти, окрім традиційного прогнозування, також до 

інструментів, що відповідають реаліям сучасного науково-технічного розвитку. 

Для України на перших кроках впровадження форсайту у практику є дуже 

важливим - бути відкритим до обміну думками і досвідом проведення досліджень 

з іншими країнами [144]: в одних випадках це дозволить перейняти один в одного 

кращі практики в сфері форсайту, а в інших ‒ дає можливість уникнути окремих 

помилок на практиці, а також разом шукати шляхи подолання проблем, які є 

спільними для різних національних інноваційних систем. 
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6.4. Фінансові інновації, фінансова інклюзія та фінтех. 

 

6.4.1. Фінансові інновації як драйвер зростання 

 

Найбільш показовою і значущою у теорії ендогенного зростання (ТЕЗ) є 

роль такого чинника як фінансові інновації, зростаюча динаміка яких  на 

сьогоднішній день є невід'ємною характеристикою зростаючих економік.  

Разом з тим, варто відмітити, що перша хвиля теоретичних моделей 

економічного зростання ігнорувала фінансові інновації, розглядаючи фінансову 

систему як задану і інертну. Пізніше фінансові аспекти були додані в базові 

моделі ендогенних технологічних змін, розвинені в роботах Ромера, Агійона, 

Хоувіта  [526; 527; 331]. Наприклад, в роботах Кінга, Левайна, Галетовіча  [427; 

473] фінансова система впливає на темпи технологічних змін за рахунок впливу 

на можливість економічних агентів здійснювати фінансування проектів з високою 

ймовірністю успішних інновацій. В роботі Агійона, Ноувіта та Майєра-Фоулкса 

[332]  відмінності в розвитку фінансової системи визначають розмір ресурсів, які 

доступні тому чи іншому підприємцю для здійснення інновацій. У роботах 

Бенцівенга, Сміта та Левайна [363; 487] показано, що довгострокові темпи 

економічного зростання залежать від фінансової системи внаслідок її впливу на 

ризик інвестування у високо ризиковані проекти. У згаданих моделях, однак, 

фінансові контракти, фінансові ринки і фінансові посередники не з'являються або 

зникають ендогенно разом з тими чи іншими технологічними змінами. Навіть у 

моделях, в яких розмір фінансової системи змінюється під час економічного 

розвитку, мотиви, які лежать в основі технологічних інновацій, не стимулюються 

фінансовими інноваціями. 

Першою відмінною рисою моделей нового покоління ТЕЗ є те, що фінансові 

посередники також здійснюють інновації для максимізації свого прибутку. 

Фінансисти можуть залучатися до дорогої і ризикованої інноваційної діяльності для 

того, щоб мати можливість виявляти успішні з великою ймовірністю проекти краще, 

ніж це роблять їхні конкуренти - інші фінансисти. Успішна фінансова інновація, 

таким чином, створює монопольну ренту для фінансиста точно так, як і 



438 

 

 

технологічні інновації створюють монопольну ренту для підприємця в реальному 

секторі. На відміну від стандартного підходу, добре описаного в роботі Бойда і 

Прескота [369], коаліції агентів – фінансові інститути – не виникають для 

моніторингу підприємців. Економічні агенти мають можливість купувати 

інформацію щодо тих чи інших підприємців, так що фінансисти виникають для 

того, щоб забезпечити ринок цією інформацією. Крім того, в сучасних моделях 

економічного зростання з ендогенно обумовленим розвитком фінансового сектора 

дії фінансистів задаються ендогенно: фінансисти максимізують прибуток за 

рахунок пошуку і створення технології моніторингу і скринінгу підприємців, яка є 

більш досконалою, ніж у їх конкурентів. 

Якщо представити еволюцію розгляду фінансових інновацій в моделях ТЕЗ 

у вигляді піраміди (рис. 6.11), то буде чітко прослідковуватись зростаюча роль 

фінансових посередників у формуванні ендогенного фактора економічного 

зростання. 

 
Рис. 6.11. Еволюція фінансових інновацій та ролі фінансових  

посередників в ТЕЗ 

Джерело: складено на основі [225, 272]. 

Систематизація моделей ендогенного економічного зростання нового 

покоління дозволяє зробити три типи узагальнення, які заслуговують на увагу [272]: 

фінансові інновації та технології

фінансові посередники  здійснюють 
інновації для максимізації свого 

прибутку

фінансові посередники створюють інформацію щодо 
інформаційних проектів і, як наслідок, стимулюють 

більш ефективний розподіл капітальних ресурсів 

фінансові посередники  залучаються в дорогі 
і ризиковані процеси винаходу нових товарів 

і продуктових методів
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По-перше, моделі передбачають, що технологічні інновації повинні 

позитивно корелювати з фінансовими інноваціями.  

По-друге, міжкраїнні зіставлення також показують центральну роль 

фінансових інновацій в економічному зростанні. Нове покоління теорії 

ендогенного економічного зростання передбачає, що саме фінансові інновації 

визначають ймовірність наближення економіки до світових технологічних 

кордонів.  

По-третє, як вказують багато авторів, історія наводить безліч прикладів 

важливості фінансових інновацій для «запалювання» і підтримки 

економічного зростання.  

Серед причин затребуваності і активного впровадження фінансових 

інновацій слід виділити й той факт, що успішні технологічні інновації, як 

драйвери зростання,  зазвичай вимагають видозміни фінансової системи. 

Відбувається 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 [272]. 

Разом з тим, у контексті ризиків, сучасна теорія і моделі ендогенного 

економічного зростання, що відображають посилення ролі фінансових інновацій, 

дали можливість в світлі останньої світової фінансово-економічної кризи 

показати різний спектр  вигод і витрат, які несуть в собі фінансові інновації. 

Багато дослідників вважають, що останні фінансові інновації полегшували для 

фінансистів отримання короткострокового прибутку, не покращуючи при цьому 

технології скринінгу фірм і проектів. Наприклад, роботи Деллі Аріція, Ігана, 

Левіна, Мієна, Шоу, Кейса, Мухеріджі, Серу, Віга [392; 504; 471] показали, що 

сек'юритизація, одна з ключових фінансових інновацій останніх років, послабила 

стандарти по позиках і збільшила ставки за простроченими боргами, одночасно 

підвищивши пропозицію по позиках і прибуток фінансистів. Наявність широкого 

спектру різнопланових ефектів фінансових інновацій активізувало на практиці 
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розробку стратегічних документів зорієнтованих на посилення позитивного 

впливу й послаблення можливих негативних аспектів.  

 

6.4.2. Стратегії розвитку фінтех та фінансова інклюзія у контексті 

макроперспектив розвитку економіки України 

  

Залежно від вибору моделі соціально-економічного розвитку, національних 

особливостей драйверами  економічного зростання для різних країн на різних 

часових проміжках виступають різні фінансові інновації. Рівень розвитку 

фінансової сфери значною мірою  визначає яку модель і стратегію розвитку 

обирає країна. Вибір еволюційного чи революційного шляху розвитку (рис.6.12) 

відображається у відповідній концепції фінансування інновацій, яка враховує 

основні цілі і завдання, а також специфіку національної інноваційної системи. 

 
 

Рис. 6.12. Фінансові драйвери економічного зростання  різних  

за розвитком країн 

Джерело: складено автором. 

 

Розуміння, що на сьогоднішньому етапі розвитку глобальної економіки 

перспективи національних економік визначають інновації, змушує Україну 

будувати свою стратегію інноваційного розвитку, яка б була покликана 

формувати й регулювати функціонування інноваційної сфери. А оскільки 

інноваційний тип розвитку має на увазі здатність економіки до безперервного 

Фінтех

Фінансовий "форсаж"

Фінансова інклюзія

• країна з розвинутою економікою

• країна з ринком, що розвивається 

• країна з ринком, що розвивається

• країна з ринком, що формується

• країна з ринком, що формується

• країна з низьким рівнем розвитку
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вдосконалення і трансформації, то без розвинутого фінансового сектору 

позитивних результатів  очікувати прийдеться довго. 

З метою забезпечення подальшого реформування та розвитку фінансового 

сектору України, відповідно до провідних міжнародних практик та імплементації 

заходів, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС та іншими 

міжнародними договорами України, було розроблено Стратегію розвитку 

фінансового сектору України до 2025 року, що визначає п’ять стратегічних 

напрямів: фінансова стабільність, макроекономічний розвиток, фінансова 

інклюзія, розвиток фінансових ринків та інноваційний розвиток [258].  

Згідно з результатами Звіту про виконання Комплексної програми розвитку 

фінансового сектору України до 2020 року  серед досягнень у реформуванні та 

розвитку фінансового ринку України з 2014 року  НБУ  зазначає наступні [77]: 

проведено валютну лібералізацію; посилено інституційну спроможність 

центробанку та проведено його внутрішню трансформацію; запроваджено 

інфляційне таргетування та перехід до гнучкого курсоутворення; здійснено 

оздоровлення банківського сектору; посилено відповідальність власників та 

менеджменту банків і небанківських фінансових установ; удосконалено систему 

корпоративного управління в господарських товариствах; приведено у 

відповідність до Європейських стандартів законодавство в сфері емісії цінних 

паперів та розкриття інформації на фондовому ринку; оптимізовано систему 

державного регулювання та нагляду за небанківськими фінансовими установами; 

запроваджено прозорий механізм продажу активів (майна) неплатоспроможних 

банків, зокрема через електронну торгівельну систему Prozoro; забезпечено умови 

для запровадження інституту номінального утримувача з метою спрощення 

процедури іноземного інвестування в Україні; запроваджено уніфікований підхід 

до ліцензування на ринках небанківських фінансових послуг; посилено вимоги до 

розкриття інформації та звітності небанківських фінансових установ; підвищено 

ліквідність, диверсифікацію та дохідність активів страховиків; впроваджено 

автоматизовану систему виплат вкладникам неплатоспроможних банків та 

скорочено строк виплати гарантованої суми відшкодування за вкладами. 
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Серед здобутків отриманих у 2020 р. експерти відмічають підвищення  

фінансової грамотності споживачів фінансових послуг, що є надзвичайно 

важливим з точки зору підвищення  рівня фінансової інклюзії.  За даними 

Світового банку, більше 100 країн світу мають або вже розроблену національну 

стратегію з фінансової інклюзії, або вбудовані компоненти фінансової інклюзії до 

ширших національних стратегій. 

 Для України, як і для інших країн з ринком, що формується фінансова 

інклюзія є не тільки важливим фактором соціальної рівності у сучасному світі, але 

й може стати драйвером зростання.  Згідно з результатами  реалізації проекту 

«Міжнародні партнерства заради стабільності фінансового сектору» (USAID) 

[281]  рівень проникнення фінансових послуг значно нижчий за світові норми: в 

середньому (за даними 2017 р.), один українець мав лише одну банківську картку 

та один поточний рахунок в банку. Інші послуги використовуються або у разі 

крайньої потреби (зокрема кредитні картки), або за традицією (депозити, їх мають 

менше 10% населення), або навіть без усвідомлення сутності послуги (наприклад, 

страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні 

є обов'язковим, однак питома вага респондентів, які зауважили, що вони 

користуються цією фінасовою послугою, майже вдвічі менша за частку власників 

автотраспорту серед населення України).  

Серед  основних проблем забезпечення доступу широкого кола споживачів до 

фінансових послуг (фінансової інклюзії) в Україні вітчизняні експерти виділяють: 

недостатній рівень розвитку безготівкової економіки, низький рівень фінансової 

грамотності населення, обмеженість доступу до фінансової інфраструктури у 

сільській місцевості, недостатній рівень довіри з боку фізичних осіб до фінансової 

системи, пов’язаний із неналежним захистом прав споживачів [49]. 

Сьогодні ставлення українців до фінансів зазнає змін і суттєва роль в цьому 

належить НБУ у частині посилення захисту прав споживачів фінансових послуг.   

Важливим кроком у розбудові інноваційної моделі розвитку є розробка і 

затвердження Національним банком України Стратегії розвитку фінтеху в 

Україні до 2025 року – плану створення повноцінної фінтех-екосистеми з 

інноваційними фінансовими сервісами та доступними цифровими послугами, що 
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ґрунтується на ключових напрямах, заданих Стратегією розвитку фінансового 

сектору України до 2025 року.  

Ключовими дієвими елементами Стратегії розвитку фінтеху стануть [258]: 

 розроблення та впровадження концепту повноцінної регуляторної 

«пісочниці» для швидкого тестування інноваційних проєктів; 

 підвищення рівня фінансової обізнаності та залученості (інклюзії) 

населення та бізнесу; 

 запуск академічної бази з фокусом на відкритий банкінг. 

На думку фахівців НБУ, цей документ структурує та деталізує тренди і 

напрями розвитку фінансових  інновацій на наступні п’ять років, а його реалізація 

значною мірою залежатиме від виконання пов’язаних діджитал-проєктів, над 

якими працює Національний банк. Зокрема, йдеться про запровадження 

віддаленої ідентифікації та верифікації, імплементацію євродирективи PSD2, 

надання можливості здійснення миттєвих платежів із рахунку на рахунок у СЕП у 

форматі 24/7; посилення регуляторного периметру у сфері кібербезпеки та всі 

інші інноваційні проєкти центробанку [258]. 

Серед ключових досягнень 2020 року в межах виконання Стратегічних 

документів  НБУ слід відзначити наступні [282]: 

 збереження фінансової стабільності в країні, незважаючи на пандемію 

COVID-19; 

 прибутковість та ефективність роботи банківського сектору впродовж 

минулого року; 

 успішне передавання функції з нагляду за небанківським фінансовим 

ринком від Нацкомфінпослуг до Національного банку та Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку; 

 реєстрація у Верховній Раді Україні законопроєкту про платіжні 

послуги, безпосередню участь у розробленні якого брали фахівці фінансових 

регуляторів; 

 спрощення процедури віддаленої ідентифікації та верифікації 

банківських клієнтів з цифровим паспортом у мобільному застосунку “Діяˮ та 

можливість використання його під час касових операцій у банках; 
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 розвиток Системи BankID НБУ та запровадження комерційної моделі 

її роботи (було підключено 27 банків-ідентифікаторів на кінець 2020 року); 

 більше третини (37%) договорів ОСЦПВ торік укладено онлайн (у 

2019 році – 15%); 

 пожвавлення кредитної активності малого та середнього бізнесу до 

2,4% від ВВП (з  1,4% на початок 2020 року); 

 зниження частки непрацюючих кредитів у банківській системі – за 

2020 рік вона зменшилася до 41% (із 48,4% на початку 2020 року), зокрема в 

державних банках – до 57,4% (із з 63,5% на початку 2020 року); 

 розроблення плану заходів для набуття Ощадбанком статусу учасника 

ФГВФО та підготовка відповідних змін до законодавчих актів України; 

 підготовка проєкту плану заходів ФГВФО щодо створення системи 

гарантування вкладів членів кредитних спілок та гарантування виплат за 

договорами накопичувального страхування життя та розроблення концептуальної 

моделі системи гарантування цих фінанустанов; 

 позитивні тенденції зростання рівня проникнення послуг фінансового 

лізингу та страхування життя; 

 упевнене зростання суми та кількості безготівкових операцій із 

платіжними картками – 87% за кількістю та майже 56% за сумою (з 82% та 50% 

на початок 2020 року); 

 приєднання Національного банку та Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку до Мережі сталого банкінгу (SBN) з метою 

поліпшення екологічного, соціального та корпоративного управління; 

 поліпшення рівня прийнятних активів у структурі загальних активів 

страхових компаній – він зріс до 78%. 

Необхідною складовою успішності реалізації заявлених стратегічних  

планів є  спільна робота регуляторів. У цьому напрямку  було зроблено важливий 

крок  і 28 травня 2019 року Національний банк України, Національна комісія з 

цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Фонд гарантування вкладів 

фізичних осіб та Міністерство фінансів України підписали Меморандум про 
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взаєморозуміння та співробітництво з питань підготовки та впровадження 

Стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року. 

Серед стратегічних орієнтирів розвитку  світової економіки,  які ще не 

знайшли належної підтримки через розробку  необхідних стратегічних документів 

в Україні, варто назвати становлення «стійких» фінансових систем. «Стійкі 

фінанси», що покликані сприяти сталому економіко-соціо-екологічному розвитку 

суспільства, стають новою парадигмою фінансового розвитку, обгрунтування 

значимості якої для розвинених і країн, що розвиваються є сьогодні нагальним 

практичним завданням. 

В Україні потенціал стійкого фінансового розвитку практично не 

реалізований, хоча, зважаючи на європейський вибір, нова траєкторія фінансової 

інтеграції може не тільки підтримати розвиток реальної економіки і сприяти 

підвищенню добробуту суспільства, але й підготуватись до нових глобальних 

викликів, пов'язаних з виснаженням природних ресурсів.  

 

Висновки до Розділу 6 

 

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

глобальних трансформаційних перетворень, кон’юнктури світових цін, що 

визначають попит і напрям руху потоків капіталів, під час оцінювання перспектив 

довгострокового розвитку необхідно враховувати ймовірність глобальних ризиків 

та напрям трендів розвитку світової економіки та фінансів. 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). 

2. Посилення глобальних загроз означає для України збільшення зовнішніх 

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

3. Серед факторів, які можуть стати драйвером зростання світової та 

української економік у середньо- та довгостроковій перспективі, варто виділити 

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.  

4. Аналіз етапів становлення і застосування методу форсайта у світовій 

практиці свідчить, що фактично у процесі еволюції відбулося «роздвоєння» самої 

концепції: у вузькому розумінні форсайт як і раніше залишається способом 

дослідження майбутнього з метою подальшого прийняття рішень про пріоритети 

в діяльності суб'єктів НДС;  в широкому сенсі слова форсайт став інструментом 

забезпечення стратегічного управління досліджуваної сфери діяльності, при 

цьому форсайт-заходи є каталізатором не тільки змін в поведінці ключових дієвих 

осіб, але й глибоких перетворень в самій системі, направлених на зміцнення 

єдності її складових частин та підвищення її здатності реагувати як на очікувані, 

так і на непередбачені обставини. 

5. Для вітчизняної економіки з великим клубком старих проблем і нових 

завдань, розробка та реалізація, наприклад, Форсайт-проекту Україна-2050 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 розробки 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 
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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 

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. 
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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 
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собою і зростання одного з них може призвести до активізації потенціалу 

системної нестабільності, з метою попередження кризи і виявлення потенційних 

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, 
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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 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 
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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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Додаток В  

Традиційний підхід до трактування  поняття «капіталізація» 

Джерело Визначення 

Маркс К. Капитал. Т. 

3 // Маркс К. и 

Энгельс Ф. Соч., 2-е 

изд. – Т. 25, ч. 1–2 

отд. 5–7. – М. : 

Госкомиздат. – 1962. 

Капіталізація – це: 1) перетворення додаткової вартості в 

капітал, тобто використання її на розширення капіталістичного 

виробництва; 2)  процес утворення фіктивного капіталу.  

Большая советская 

энциклопедия. – Т. 11. 

– М.: Советская 

энциклопедия, 1973. – 

С. 350 

Капіталізація – це: 

1) перетворення додаткової вартості в капітал; 

2) процес утворення фіктивного капіталу; 

3) визначення вартості майна за його доходністю; 

4) віднесення понесених у поточному періоді витрат до 

довгострокових активів підприємства.   

    Капіталізація – це оцінка вартості підприємства, земельної 

ділянки, цінних паперів та іншого майна за допомогою 

розрахунку наведеної суми очікуваних доходів, узятої за весь 

період його майбутнього використання. 

Экономическая 

энциклопедия. 

Политическая 

экономия. – М. : 

Советская 

энциклопедия, 1975. – 

Т. 2. – С. 102, C. 1405 

Капіталізація – це: 

1) перетворення додаткової вартості у капітал, тобто 

використання її на розширення капіталістичного виробництва; 

2) процес утворення фіктивного капіталу. 

Большой 

энциклопедический 

словарь. – М. : 

Советская 

энциклопедия, 1994 

Капіталізація – це перетворення додаткової вартості в капітал, 

тобто використання її на розширення капіталістичного 

виробництва. 

Бланк И.А. Словарь 

справочник 

финансового 

менеджера. – К. : 

Ника-Центр, 1998. – 

480 с. 

Переведення нових сформованих доходів (або певної їх 

частини) у капітал. 

У фінансовому менеджменті найпоширенішими операціями 

капіталізації доходів є: капіталізація чистого прибутку 

(спрямування певної її частини на виробничий розвиток); 

капіталізація чистого грошового потоку від інвестицій (його 

спрямування на реінвестування); капіталізація суми 

депозитного відсотка (його використання на приріст 

депозитного вкладу); капіталізація дивідендів (шляхом 

здійснення дивідендних виплат у формі нових акцій) та інші.  
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Продовження додатку В 

Джерело Визначення 

Пасс К. Большой 

толковый словарь 

бизнеса. – М. : Bere, 

АСТ, 1998. – 688 с. 

Процес конвертації витрат в еквівалентну суму капіталу і 

реєстрації цих витрат у балансі підприємства (компанії), що є  

більш вигідним, ніж списання витрат за поточними цінами. 

Капіталізація застосовується у випадках витрачання грошей на 

придбання активів з терміном  використання більше року і які не 

підлягають перепродажу (автотранспорту, заводу, устаткування, 

землі, будівель, патентів, торговельних зв’язків, торгових марок 

й т. ін.).  

Економічна 

енциклопедія: у 3 т. – 
Т. 1. – К. Академія, 

2000 – 864 с. 

Капіталізація – це використання частини додаткової вартості на 

розширення капіталістичного виробництва, а також процес 

вкладення частини доходу в цінні папери та отримання 

прибутку на них у формі відсотка. 

Золотогоров В.Г. 

Экономика: 

Энциклопедический 

словарь. – Мн. : 

Книжный дом, 2004. – 

720 с. – С.189–190 

Капіталізація – це: 

1) процес утворення капіталу у вигляді цінних паперів, що 

приносять дохід їх власникові; 

2) обчислення вартості майна (головним чином акцій, облігацій, 

інших цінних паперів) за  доходом, що вони приносять; 

3) спрямування отриманих доходів або їх частини у капітал; 

4) використання отриманого доходу на виробничий розвиток, 

приріст прибутку та інші цілі (капіталізація доходів); 

5) метод оцінки вартості фірми за її доходами або прибутком, 

який полягає у встановленні величини капіталу, здатного 

приносити дохід або прибуток при нормі прибутку, що дорівнює 

середньому позичковому відсотку (капіталізація прибутку); 

6) нарахування відсотків на відсотки – форма складних відсотків 

(капіталізація відсотків). 

Борисов А.Б. Большой 

экономический 

словарь. – М.: 

Книжный мир, 2007. – 

860 с. 

Загальна сума перетворених у капітал цінних паперів, 

випущених акціонерною компанією. Включає облігації, 

письмові боргові зобов'язання, привілейовані і звичайні акції, 

резервний капітал.  

Румянцева Е.Е. Новая 

экономическая 

энциклопедия. – 3-е 

изд. – М. : ИНФРА-М, 

2008. – Т. VI. – С. 

214–215. 

Капіталізація (capitalization, capitalisation) —  

1) нагромадження власного капіталу;  

2)  вартість об’єкта із урахуванням дисконтування (методу 

оцінки ринкової вартості цього об’єкта). Йдеться про суму 

грошей, яку готові заплатити сьогодні для придбання титулу 

власності на майбутній потік доходу (при деякій нормі часових 

переваг). 
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Продовження додатку В 

Джерело Визначення 

Капіталізація // Укра-

їнська мала 

енциклопедія : 16 кн. : 

у 8 т. / проф. Є. 

Онацький. – Накладом 

Адміністратури УАПЦ 

в Аргентині. – Буенос-

Айрес, 1959. – 

Т. 3, кн. V : Літери К –

 Ком. – С. 595.   

Капіталізація – перетворювання бездоходових вартостей у 

прибутковий капітал. 

Словник сучасної 

економіки 

МАКМІЛЛАНА / Пер. 

з англ. – К «АртЕк». 

2000. – С.212. 

 

Капіталізація (capitalization) — загальний обсяг і структура 

акціонерного капіталу компанії. Усі компанії повинні мати 

власників, які володіють звичайними акціями. Вважають, шо 

компанія, яка випустила акції тільки одного класу має пряму 

капіталізацію. Більшість компаній випускають кілька 

різноманітних типів акцій і про них кажуть, що вони мають 

диференційовану, або структуровану капіталізацію. Загальну 

ринкову вартість випущеного компанією акціонерного капіталу 

називають її ринковою капіталізацією. Термін «капіталізація» 

також відносять до конвертації чистого нерозподіленого 

прибутку або резервів. 

Економічна 

енциклопедія: У трьох 

томах. 

/Редкол.: С.В. 

Мочерний (відп.ред.) 

та ін. – К.: 

Видавничий центр 

“Академія”, 2000 – 

С.730-731. 

Капіталізація — використання частини додаткової вартості на 

розширення капіталістичного виробництва, а також процес 

вкладання частини доходів у цінні папери й отримання на них 

прибутку в формі відсотка.  

 

Загородній А. Г., 

Вознюк Г., 

Смовженко Т. С. 

Фінансовий словник. 

– 4-те вид., випр. та 

доп. – К.: Т-во 

«Знання», КОО; JI.: 

Вид-во Львів, банк, 

ін-ту НБУ., 2002 – 

С.204. 

Капіталізація: 1) перетворення доданої вартості 

(нерозподіленого прибутку) в капітал, тобто використання її на 

розширення виробництва (збільшення активів підприємства); 

2) процес формування фіктивного капіталу у формі акцій, 

облігацій, заставних листів іпотечних банків, інших цінних 

паперів; 

3) процес реалізації майна підприємства з метою збільшення 

грошового капіталу. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://encyclopedia.kiev.ua/vydaniya/files/use/first_book/part5.pdf
http://encyclopedia.kiev.ua/vydaniya/files/use/first_book/part5.pdf
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Закінчення додатку В 

Джерело Визначення 

Загородній А.Г., 

Вознюк Г.Л. 

Фінансово-

економічний словник. 

– К.: Знання, 2007. – 

С.383. 

Капіталізація: 

1) перетворення доданої вартості (нерозподіленого прибутку) в 

капітал, тобто використання її на розширення виробництва 

(збільшення активів підприємства); 

2) процес формування фіктивного капіталу у вигляді акцій, 

облігацій, заставних листів іпотечних банків, інших цінних 

паперів; 

3) процес реалізації майна підприємства з метою збільшення 

грошового капіталу; 

4) обсяг фондового ринку; 

5) визначення вартості земельної ділянки за показниками 

чистого операційного чи рентного доходу від її 

використання; 

6) визначення вартості майна та майнових прав на основі 

очікуваного доходу від їх використання. Така К. може 

здійснюватися з використанням ставки капіталізації (пряма 

К.) чи ставки дисконту (непряма, або дисконтна, К.). 

Джерело: складено автором. 
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Додаток Д  

Форми капіталів та їх характеристики за типологією В.Радаєва  

Показник Економічний Культурний Людський Соціальний Адміністративний Політичний Символічний Фізичний 

Інкорпорований 

стан 

(диспозиції, 

здібність, 

спроможність) 

Створення 

прибутку. 

Максимальна 

ліквідність 

Практичне 

знання. 

Навички 

соціалізації 

Професійні 

знання, 

уміння, 

навички 

Дотримання 

зобов’язань 

без санкцій, 

довіра 

Регулювання доступу 

до ресурсів і 

діяльності 

Мобілізація 

колективної 

дії, 

репрезентація 

інтересів 

Продукуванн

я думок, 

легітимна 

компетенція 

Здібність до 

праці 

Об’єктивований 

стан 

Засоби 

виробництва, 

товари, гроші 

Знаки, 

символи, що 

розпізнаються 

Навчальні 

тексти і 

практики 

Зв’язки 

у мережі 

Корпоративні 

організації 

Партії, 

суспільний 

рух 

Програмні, 

ідеологічні 

тексти 

Фізичні та 

психічні 

якості 

Інституціональн

ий стан 

Права 

власності 

Статусні 

групи 

Дипломи, 

розряди, 

патенти, 

ліцензії 

Соціальні 

кола, 

списки 

контактів 

Посадові структури Структури 

лідерства 

Авторитети з 

правами 

номінації 

Медичні 

висновки 

Стратифікаційні 

системи 

Класова Культурно-

нормативна 

Соціально-

професійна 

Мережа Корпоративна Політична Культурно-

символічна 

Фізико-

генетична 

Способи 

передачі 

Обмін,  

успадкування 

Виховання Освіта Знайомство Призначення Висування Пояснення Генетика 

Способи виміру Грошова 

оцінка, 

фізичні 

одиниці 

Рівень 

престижу, 

середовище і 

час 

соціалізації 

Час, 

витрачений 

на освіту 

Включення у 

мережу, їх 

характеристи

ки  

Посадовий рівень, 

масштаб корпорації 

Включення у 

колективний 

рух, 

активність 

Репутація, 

оцінка 

публічного 

впливу 

Рівень здоров’я 

і 

працездатність 

Джерело: складено за [216].
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Додаток Ж  

Вартість «омертвілого» капіталу у міській та сільській нерухомості країн, що розвиваються у 1997 р. 

Регіон 

Місто Село 

Кількість 

житла у 

містах 

Кількість 

нелегального 

житла у 

містах,  

млн од. 

Вартість 

нелегальног

о житла у 

містах, 

трлн дол. 

США 

Площа 

сільсько-

господарсь

-ких 

земель, 

тис. га 

Мають 

нелегальний 

статус, % 

Мають 

нелегальни

й статус, 

тис. га 

У тому 

числі 

орні 

землі, 

тис. га 

У тому 

числі 

пасовища, 

тис. га 

Вартість 

земель, що не 

мають 

легального 

статусу 

приватної 

власності**, 

трлн дол. 

США 

Азія 101 85 1,75 489586 44 215164 147798 67365 0,59 

Африка 33 28 0,58 738639 50 368792 88166 280626 0,39 

Середній Південь та 

Північна Африка 
42 36 0,74 444665 40 177866 59660 118206 0,25 

Південна Америка 51 44 0,89 607407 49 297895 51006 246889 0,24 

Мексика, Центральна 

Америка і країни 

Карибського басейну 

21 18 0,36 134541 53 71025 20813 50212 0,09 

Китай, країни Східної 

Європи та колишнього 

СРСР 

124 105 2,16 1151280 47 540142 188721 351421 0,80 

Всього 372 316 6,48 3566118  1670884 556164 1114719 2,36 

Інші країни, що 

розвиваються 
15 13 0,26 359926 47 169165 56308 112857 0,24 

Всього* 387 239 6,74 3926044  1840049 612472 1227576 2,60 

*179 країн, що розвиваються, та колишніх соціалістичних країн. 

**Виходили із ціни 3973 дол. США за 1 га ріллі та 138 дол. США за 1 га пасовищ. 

Джерело: [250].
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Додаток З  

Емпіричні результати оцінки впливу фінансових детермінант  

на економічне зростання 

Змінна Роботи 

Фінансова 

діяльність 

фондові ринки 

Levine and Zervos (1998) (+, *)  

Beckaert, et aL. (2001) (+, *) 

Beck and Levine (2004) (+, *) 

банки Beck and Levine (2004) (+, *) 

доларизація Edwards and Magendzo (2003) (+, _) 

потужність фінансової 

діяльності 

Berthelemy and Varoudakis (1995) (+, *) 

Odedokun (1996) (+, *) 

Ram (1999) (+, _) 

Rousseau and SyLLa (2001) (+, *) 

Deidda and Fattouh (2002) (+, _) 

Demetriades and Law (2004) (+, *) 

конкуренція * розвиток CLaessens and Laeven (2003) (+, *) 

стримування 
Roubini and SaLa-i-Martin (1992) (-, *)  

EasterLy (1993) (-, *) 

складність ведення 

фінансової діяльності 

King and Levine (1993) (+, *) 

Levine and Zervos (1993) (+, оцінка стійка ) 

EasterLy and Levine (1997a) (+, *) 

SaLa-i-Martin (1997a, b) (?, _) 

кредити 

темпи зростання 

ставки по 

кредиту 

Levine and Renelt (1992) (+, оцінка нестійка ) 

De Gregorio and Guidotti (1995) (+, *) 

волатильність Levine and Renelt (1992) (+, оцінка нестійка) 

Прямі іноземні інвестиції BLonigen and Wang (2004) (+, _) 

Держава 

зростання споживання Kormendi and Meguire (1985) (+, _)  

рівень споживання 

Barro (1991) (-, *) 

Sachs and Warner (1995) (-, *) 

Barro (1996) (-, *) 

Caselli, et al. (1996) (+, *) 

Barro (1997) (-, *) 

Acemoglu, et al. (2002) (-, _) 

 

дефіцит 

Levine and Renelt (1992) (-, оцінка нестійка ) 

Fischer (1993) (-, *) 

Nelson and Singh (1994) (+, _) 

Easterly and Levine (1997a) (-, *) 

Bloom and Sachs (1998) (+, *) 

 

інвестиції 
Barro (1991) (+, _) Sala-i-Martin (1997a, b)  (?, _) 

 Kelly (1997) (+, *) 
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Продовження додатку З 

Змінна Роботи  

 

різні витрати Levine and Renelt (1992) (-, оцінка нестійка)  

витрати на армію 
Aizenman and Glick (2003) (-, *) 

Guaresma and Reitschuler (2003) (-, *) 
 

витрати на армію при 

наявності загрози 

Aizenman and Glick (2003) (+, *) 
 

різні податки Levine and Renelt (1992) (?, оцінка нестійка)  

Темпи 

зростання 

країн великої сімки ALesina, OzLer, Roubini, and SwageL(1996) (+, *) 

у попередній період 
EasterLy, et aL. (1993) (+, _)  

ALesina, et aL. (1996) (+, * / _) 

Нерівність 

демократичні країни Persson and TabeLLini (1994) (-, *) 

недемократичні країни Persson and TabeLLini (1994) (+, _) 

загальний рівень 

нерівності 

ALesina and Rodrik (1994) (-, *)  

Forbes (2000) (+, ) 

 KnowLes(2001) (-, *) 

Інфляція 

зростання темпів Kormendi and Meguire (1985) (-, *) 

рівень 

Levine and ReneLt (1992) (-, оцінка нестійка) 

Levine and Zervos (1993) (?, оцінка нестійка) 

Barro (1997) (-, *) ( в діапазоні вище 15%) 

Bruno and EasterLy (1998) (-, *) 

MotLey (1998) (-, *) 

Li and Zou (2002) (-, *) 

волатильність рівня 

інфляції 

Levine and ReneLt (1992) (-, оцінка нестійка ) 

Fischer (1993) (-, *) 

Barro (1997) (+, _) 

SaLa-i-Martin (1997a, b) (?, _) 

Початковий дохід 

Kormendi and Meguire (1985) (-, *) 

Barro (1991) (-, *) 

Sachs and Warner (1995) (-, *) 

Harrison (1996) (?, _) 

Barro (1997) (-, *) 

Easterly and Levine (1997a) 

Інвестиційні співвідношення 

(ефективність інвестицій) 

Barro (1991) (+, *)  

Barro and Lee (1994) (+, *)  

Sachs and Warner(1995) (+, *)  

Barro (1996) (+, _) 

Caselli, et al. (1996) (+, *)  

Barro(1997) (+, _) 
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Продовження додатку З 

Змінна Роботи 

Тип 

інвестицій 

в обладнання або 

основний капітал 

DeLong and Summers (1993) (+, *) 

Blomstrom, et al. (1996) (-, _)  

Sala-i-Martin (1997a, b) (+, *) 

інвестиції не в основний 

капітал 
DeLong and Summers (1991) (+, *) 

Випадкові 

фактори 

даммі-змінна зовнішнього 

боргу 
Easterly, et al. (1993) (-, _) 

зовнішні трансферти Easterly, et al. (1993) (змішане, _) 

поліпшення умов торгівлі 

Easterly, et al. (1993) (+, *) 

 Fischer(1993) (+, *)  

Barro (1996) (+, *) 

Caselli, et al. (1996) (+, *)  

Barro(1997) (+, *)  

Blattman, et al.(2003) (+, *) 

Зростання грошової маси Kormendi and Meguire (1985) (+, _) 

Показники освіти, початкових 

доходів, ефективності інвестицій і 

зростання населення сусідніх країн 

Ciccone (1996) (*) 

Спотворен-

ня ціни 

ціна споживання EasterLy (1993) (+, _) Harrison(1996) (-, *) 

інвестиційна ціна Barro (1991) (-, *) EasterLy (1993) (-, *) 

Рівні цін 
ціна споживання EasterLy (1993) (+, _) 

інвестиційна ціна EasterLy (1993) (-, *) Sachs and Warner (1995) (-, *) 

Реальний 

обмінний 

 курс 

премія чорного ринку 

Levine and ReneLt (1992) (-,оцінка нестійка ) 

Barro and Lee (1994) (-, *) 

Barro (1996) (-, *) 

Harrison (1996) (-, *) 

EasterLy and Levine (1997a) (-, *) 

SaLa-i-Martin (1997a, b) (-, *) 

 спотворення 

Dollar (1992) (-, *) 

Easterly (1993) (-, _)  

Harrison (1996) (-, _)  

Sala-i-Martin (1997a, b) (-, *)  

Acemoglu, et al. (2002) (-, _) 

 мінливість Dollar (1992) (-, *) 
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Закінчення додатку З 

Змінна Роботи 

Волатиль-

ність 

шоків 

шоки зростання 
Kormendi and Meguire (1985) (-, *) 

Ramey and Ramey (1995) (-, *) 
 

грошові шоки Kormendi and Meguire (1985) (-, *)  

Війна 

втрати на душу населення Easterly, et al. (1993) (-, _)  

даммі 

Barro and Lee (1994) (-, _) 

Easterly and Levine (1997a) (?, _) 

Sala-i-Martin (1997a, b) (-, *) 

 

тривалість Barro and Lee (1994) (+, _)  

Умовні позначення: «+/-» визначає знак впливу; «?» відповідає роботам, в яких знак впливу не 

було вказано;  «*» визначає значущий вплив, «_» - незначний вплив. 

Джерело: [299, 404, 405]. 
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Додаток К  

Основні індикатори Табло (MIP scoreboard) 

  
 MIP scoreboard indicators      ●     MIP табло індикаторів ‒ головні 

Порогові 

значення 

E
xt

er
n
a
l 

im
b
a
la

n
ce

s 
a
n
d
 c

o
m

p
et

it
iv

en
es

s 
  
  

●
  
  
 З

о
в

н
іш

н
і 

д
и

с
б
а
л

а
н

с
и

 т
а
 

к
о
н

к
у
р

е
н

т
о
с
п

р
о
м

о
ж

н
іс

т
ь

 

1 
Current account 

balance (% of GDP) 

3 year 

average 

Рахунок поточних операцій 

(% до ВВП) 

ковзна 

середня 

за 3 роки 

-4%/+6% 

2 
Net international 

investment position  
% of GDP 

Чиста міжнародна 

інвестиційна позиція (за 
методологією КПБ6) 

% до 

ВВП -35% 

3 
Real effective exchange 

rate (39 trading partners, 

ICP deflator) 

3 year % 

change 

Індекси реального 

ефективного обмінного курсу 

гривні (39 країн партнерів, 

дефлятор ІСЦ) 

зміна за 3 

роки, % -11%*/ 

+11%** 

4 Export market share 

(% of world exports) 

5 year % 

change 

Частка України в світовому 

експорті товарів та послуг 

зміна за 5 

років, % -6% 

5 
Nominal unit labour 

cost index (2010=100) 

3 year % 

change 

Індекс номінальної 

вартості одиниці праці  

(2010=100) 

зміна за 3 

роки, % 
9%*/ 

12%** 

In
te

rn
a
l 

im
b

a
la

n
ce

s 
  
  

●
  
  
 В

н
у

т
р

іш
н

і 
д

и
с
б

а
л

а
н

с
и

 6 
House price index 

(2015=100), deflated 

1 year % 

change Річний індекс цін на житло 

зміна за 1 

рік, % 6% 

7 

Private sector credit 

flow, consolidated 
% of GDP 

Кредити приватному 

сектору (надані СФК, 

консолідовані дані), величина 

річного обсягу у % до ВВП 

% до 

ВВП 
14% 

8 Private sector debt, 
consolidated 

% of GDP Борг приватного сектору 
% до 
ВВП 

133% 

9 
General government 

gross debt 
% of GDP 

Борг сектора загального 

державного управління 

% до 

ВВП 
60% 

10 

Unemployment rate 
3 year 

average 

Рівень безробіття  (за 

методологією МОП) у віці 

15–65 років 

%,  

ковзна 

середня 

за 3 роки 

10% 

11 Total financial sector 

liabilities, non-

consolidated  

1 year % 

change 

Сукупні зобов'язання 

сектора фінансових 

корпорацій (СФК) 

зміна за 1 

рік, % 16,5% 

E
m

p
lo

ym
en

t 
in

d
ic

a
to

rs
  

  
 ●

  
 

  
П

о
к

а
зн

и
к

и
 з

а
й

н
я

т
о
ст

і 

12 
Activity rate  
(% of total population 

aged  

15–64) 

3 year 

change in 

p.p. 

Рівень економічної 
активності населення 

(% від економічно 

активного населення у віці 

15–65 років) 

зміна за 3 

роки, в.п. 

-0,2в.п. 

13 
Long-term 

unemployment rate (% of 

active population aged  

15–74) 

3 year 

change in 

p.p. 

Рівень довготермінового 

безробіття (% від економічно 

активного населення у віці 

15–65 років) 

зміна за 3 

роки, в.п. 

0,5в.п. 

14 
Youth unemployment 

rate (% of active 

population aged 15–24) 

3 year 

change in 

p.p. 

Рівень безробіття серед 

молоді (% від економічно 

активного населення у віці 

15–24 років) 

зміна за 3 

роки, в.п. 
2в.п. 

Джерело: [335, 336].  
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Додаток Л  

Допоміжні  індикатори Табло (Auxiliary Indicators of the MIP Scoreboard) 

 
Допоміжні індикатори 

(Auxiliary Indicators), англ. 

Формат 

представлення, 

(англ.) 

Допоміжні індикатори 
Формат 

представлення 

1 Real GDP 1 year % change Реальний ВВП зміна за 1 рік, % 

2 
Gross fixed capital 

formation 
% of GDP 

Валове нагромадження 

основного капіталу 
% до ВВП 

3 
Gross domestic expeniture 

on R&D 
% of GDP 

Витрати на виконання наукових 

досліджень і розробок 
% до ВВП 

4 
Current plus capital account 

(Net lending-borrowing) 
% of GDP 

Чисте кредитування (+), чисте 

запозичення (–) вся економіка 
% до ВВП 

5 

Net international investment 

position excluding non-

defaultable instruments 

% of GDP 

Чиста інвестиційна позиція за 

виключенням недефолтних 

інструментів 

% до ВВП 

6 

Foreign direct investment in 

the reporting economy – net 

inward flows 

% of GDP 
Прямі іноземні інвестиції в 

Україну, чисті потоки 
% до ВВП 

7 
Foreign direct investment in 

the reporting economy - stocks 
% of GDP 

Прямі іноземні інвестиції  в 

Україну, запаси 
% до ВВП 

8 
Net trade balance of energy 

products 
% of GDP 

Баланс зовнішньої торгівлі 

енергоресурсами 
% до ВВП 

9 
Real effective exchange rate 

- 28 EU trading partners 
3 year % change 

Індекси реального ефективного 

обмінного курсу (РЕОК) гривні - 

28 країн ЄС, дефлятор ІСЦ 

зміна за 3 роки, % 

10 
Export performance against 

economies in transition 
5 year % change 

Частка України в  експорті 
товарів та послуг  країн з 

перехідною економікою 

зміна за 5 років, % 

11 Terms of trade of goods 5 year % change Умови торгівлі товарами зміна за 5 років, % 

12 
Export market share – in 

volume, % of world exports 
1 year % change 

Частка України у обсязі 

світового експорту товарів та 

послуг 

зміна за 1 рік, % 

13 Labour productivity 1 year % change Продуктивність праці зміна за 1 рік, % 

14 
Gross non-performing loans, 

domestic and foreign entities 
% of gross loans 

Частка недіючих кредитів у 
сукупних валових кредитах (БС) 

% 

15 

Unit labour cost 

performance related to Euro 

Area 

10 year % change 

Показники ефективності витрат 

одиниці праці відносно зони Євро 

(2010 = 100%) 

зміна за 10 років, % 

16 
House price index 

(2015=100) – nominal 
3 year % change 

Індекс цін на житло (2015 = 100) 

- номінальний 
зміна за 3 роки, % 

17 Residential construction % of GDP 
Обсяг житлового будівництва, у 

% до ВВП 
% до ВВП 

18 
Household debt, 

consolidated (incl. NPISH) 
% of GDP 

Борг домогосподарств 

(включаючи НООДГ) на 
консолідованій основі 

% до ВВП 
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Продовження додатку Л 

 
Допоміжні індикатори 

(Auxiliary Indicators), англ. 

Формат 

представлення, 

(англ.) 

Допоміжні індикатори 
Формат 

представлення 

19 

Consolidated banking 
leverage, domestic and foreign 

entities.   Asset-to-equity 

multiple (Banking Sector) 

Total asset/ total 
equity   (asset-to-

equity multiple) 

Фінансовий леверидж 

Банківської Системи 

Загальні активи / 

загальний капітал 

20 Employment rate 1 year % change 
Рівень зайнятості  населення у 

віці 15–65 років 
зміна за 1 рік, % 

21 Activity rate 

% of total 

population aged 

15‒64 

Рівень економічної активності 

населення (15–65 років) 

% економічно 

активного 

населення віком 15–

70 років до всього 

населення 

зазначеного віку 

22 
Long term unemployment 

rate 

% of active 

population aged 

15‒74 

Рівень безробіття населення у 

віці 15–65 років (за методологією 

МОП) 

% до економічно 

активного 

населення віком 15–

70 років 

23 

Youth unemployment rate (% 

of active population aged 15–

24) 

% 

Рівень безробіття серед молоді 

(% від економічно активного 

населення у віці 15–24 років) 

% 

24 

Young people neither in 
employment nor in education 

and training, % of total 

population aged 15‒24 

% 

Молодь, що не працює, не 
навчається і не підвищує 

кваліфікацію, відсоток від 

кількості населення у віці 15–24 

% 

24* 

Young people neither in 

employment nor in education 

and training, % of total 

population aged 15‒24 

3 year change in 

p.p. 

Молодь, що не працює, не 

навчається і не підвищує 

кваліфікацію, відсоток від 

кількості населення у віці 15–24 

зміна за 3 роки, в.п. 

25 

People at risk of poverty or 

social exclusion (% of total 

population) 

% 

Частка населення під ризиком 

бідності або соціального 

відчуження (% від загальної 

чисельності населення) 

% 

25* 

People at risk of poverty or 

social exclusion (% of total 

population) 

3 years % change 

in pp 

Частка населення під ризиком 

бідності або соціального 

відчуження (% від загальної 

чисельності населення) 

зміна за 3 роки, в.п. 

26 

People at risk of poverty 

after social transfers, % of 
total population 

% 

Частка населення під ризиком 

бідності після соціальних 

трансфертів (% від загальної 
чисельності населення) 

% 

26* 

People at risk of poverty 

after social transfers, % of 

total population 

3 years % change 

in pp 

Частка населення під ризиком 

бідності після соціальних 

трансфертів (% від загальної 

чисельності населення) 

зміна за 3 роки, в.п. 
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Закінчення додатку Л 

 
Допоміжні індикатори 

(Auxiliary Indicators), англ. 

Формат 

представлення, 

(англ.) 

Допоміжні індикатори 
Формат 

представлення 

27 
Severely materially deprived 

people, % of total population 
% 

Частка населення з високим 

рівнем обмеженості доступу до 

матеріальних благ,  % від загальної 

чисельності населення 

% 

27* 
Severely materially deprived 

people, % of total population 

3 years % change 

in pp 

Частка населення з високим 

рівнем обмеженості доступу до 

матеріальних благ,  % від загальної 

чисельності населення 

зміна за 3 роки, в.п. 

28 

People living in households 

with very low work intensity, % 

of total population aged 0-59 

% 

Населення, що живе у 

домогосподарствах з дуже низькою 

інтенсивністю роботи, % від 

загальної чисельності населення у 

віці 0-59 

% 

28* 

People living in households 

with very low work intensity, % 

of total population aged 0‒59 

3 years % change 

in pp 

Населення, що живе у 

домогосподарствах з дуже низькою 

інтенсивністю роботи, % від 

загальної чисельності населення у 

віці 0-59 

зміна за 3 роки, в.п. 

Джерело: [335, 336].  
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Додаток М  

Банки та країни-офшори, з капіталами яких у 2013–2020 рр. працювали установи в Україні  

 та їх власники істотної участі (згідно з переліком ТЦУ)* 
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Власники істотної участі 

 (на час «офшору») 

Період 

«офшору» 

(докумен-

тально 

підтвер-

джений) 

 Банки з державною часткою                       

1 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» I Χ         Χ           
І. Коломойський, Г. Боголюбов, 
Україна 

2013-4kv ‒ 

2016-3kv 

2 
ПАТ 
«РОЗРАХУНКОВИЙ 
ЦЕНТР» 

ІV          Χ           
НБУ; Держава Україна; Ахметов 
Р.Л., Україна 

2015-1kv ‒ 
2020-4kv 

 Банки іноземних банківських груп                     

3 АТ «АЛЬФА-БАНК» I    Χ      Χ   Χ Χ       

ABH Ukraine Limited (Кайманові о-
ви): М.Фрідман, Ізраїль; Г.Хан, 
Ізраїль; О.Кузмічьов, РФ; П. Авен, 

РФ; А.Косогов, РФ 

2013-4kv ‒ 
2020-4kv 

4 

АТ «УКРСОЦБАНК»  
(приєднався до АТ 

«АЛЬФА-БАНК» за 
спрощеною процедурою 
у 2019-4кв) 

I    Χ          Χ       

ABH Holdings SA, Велике 
Герцогство Люксембург (Кайманові 
о-ви): М.Фрідман, Ізраїль; Г.Хан, 
Ізраїль; О.Кузмічьов, РФ; П.Авен, 
РФ; А.Косогов, РФ. УніКредіт Банк 
Аустріа АГ, Австрія (Італія) 

2016-4kv ‒ 
2019-3kv 

5 АТ «БАНК ФОРВАРД» III Χ 
    

Χ 
  

            Р. Таріко, РФ 
2013-4kv ‒ 
2020-4kv 

6 АТ «ПроКредит Банк» III              Χ       ПроКредит Холдинг АГ та Ко. 
2015-1kv ‒ 

2015-3kv 

7 

АТ «БМ Банк»  

(припинив здійснення 
банківської діяльності 
без ліквідації юридичної 
особи у 2018-3кв) 

III               Χ      
АКБ «Банк Москвы», РФ (Банк 
ВТБ, РФ). 

2013-4kv ‒ 
2015-3kv 
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Продовження додатку М 

№ 

з/п 
Назва банку 

№ 

групи 
(за 

розмі-

ром 

активів) 

Б
р

и
т
а

н
с
ь

к
і 

В
ір

г
ін

с
ь

к
і 

О
с
т
р

о
в

и
  
(Б

В
О

) 

Б
е
л

із
 

С
е
й

ш
е
л

ь
с
ь

к
і 

 

О
ст

р
о

в
и

 
К

а
й

м
а

н
о

в
і 

 

О
ст

р
о

в
и

 
Д

о
м

ін
ік

а
 

 (
С

п
ів

д
р

у
ж

н
іс

ть
) 

Б
е
р

м
у

д
с
ь

к
і 

 

О
ст

р
о

в
и

 

С
е
н

т
-К

іт
с
 і

 Н
е
в

іс
 

М
а

р
ш

а
л

ь
с
ь

к
і 

 

(М
ар

ш
ал

о
в
і)

 о
ст

р
о

в
и

 

П
а

н
а

м
а
 

К
іп

р
 

Ір
л

а
н

д
ія

 

Л
а

т
в

ія
 

Л
іх

т
е
н

ш
т
е
й

н
 

Л
ю

к
с
е
м

б
у

р
г
 

Л
а

б
у
а

н
, 
М

а
л

а
й

зі
я

 

Ш
в

е
й

ц
а

р
ія

 

Г
о

н
к

о
н

г
, 
К

Н
Р

 

Б
о

л
г
а

р
ія

 

Г
р

у
зі

я
 

М
о

л
д

о
в

а
 

Власники істотної участі 

 (на час «офшору») 

Період 

«офшору» 

(докумен-

тально 

підтвер-

джений) 

 Банки з приватним капіталом                       

8 АT «ПУМБ» I          Χ           Ахметов Р.Л., Україна 
2013-4kv ‒ 
2020-4kv 

9 
АТ «БАНК КРЕДИТ 
ДНІПРО» 

II Χ Χ       Χ           Χ В. Пінчук, Україна 
2013-4kv ‒ 
2020-2kv 

10 АБ «ПІВДЕННИЙ» II Χ 
   

Χ 
   

   Χ  Χ       
Родини Родiних, Ванецьянц та 
Беккер, Україна 

2015-1kv ‒ 
2020-4kv 

11 АТ «МЕГАБАНК» II 
 

Χ 
      

 Χ           
Родина В. Суботіна, Україна; 
EBRD, Велика Британія; KfW, 
ФРН; IFC, США. 

2015-1kv ‒ 
2020-4kv 

12 
АКБ «ІНДУСТРІАЛ-
БАНК» 

III Χ 
       

Χ Χ           
Родина Дворецьких, Україна, 
Ізраїль; М. Солдатенко, Австрія. 

2013-4kv ‒ 

2015-4kv 

13 
АБ «КЛІРИНГОВИЙ 
ДІМ» 

III Χ 
 

Χ 
     

 Χ    Χ  Χ Χ    Ю. Льовочкіна, І. Фурсін, Україна 
2013-4kv ‒ 
2020-4kv 

14 
 АТ «А – БАНК» 
(«АКЦЕНТ БАНК») 

III Χ 
       

 Χ           Родина Суркіс, Україна 
2015-1kv ‒ 
2020-2kv 

15 АТ «ТАСКОМБАНК» III          Χ           Тігіпко С.Л., Україна 
2014-2kv ‒ 
2020-4kv 

16 
АТ «Банк інвестицій та 
заощаджень» 

III          Χ           
Попов А.В., Лагур С.М., Івахів С.П. 
(партнери Ігоря Єремеєва), Україна 

2015-1kv ‒ 
2015-2kv 

17 АТ «Універсал Банк» III          Χ           
2016-4kv – Тігіпко Сергій 
Леонідович, Україна 

2016-4kv ‒ 
2020-4kv 

18 
АТ «МІЖНАРОДНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК» (АТ «МІБ») 

III          Χ           
Порошенко П.О., син , батько; 
Кононенко І.В. 

2019-4kv ‒ 
2020-4kv 

19 ПАТ «МТБ» III         Χ Χ           

Республіка Кіпр (в особі Міністра 
фінансів). З 2017-2kv Партікевич 
М.В. та Згуров І.О., Україна;. Хамед 

Аліхані, Франція 

2013-4kv ‒ 
2020-4kv 
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Продовження додатку М 
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Власники істотної участі 

 (на час «офшору») 

Період 
«офшору» 

(докумен-

тально 

підтвер-

джений) 

20 АТ «МОТОР-БАНК» ІV Χ Χ       Χ            О. Богуслаєв, В. Богуслаєв, Україна. 
2013-4kv ‒ 

2016-2kv 

21 АТ «АЛЬТБАНК ІV    Χ      Χ    Χ       

ABH Ukraine Limited (Кайманові о-

ви): М. Фрідман, Ізраїль Г.Хан, 
Ізраїль; О. Кузмічьов, РФ; П. Авен, 
РФ; А. Косогов, РФ 

2013-4kv ‒ 

2016-1kv 

22 
АТ «ПЕРШИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК» 

ІV Χ 
 

Χ 
    

Χ  Χ  Χ   Χ Χ     О. Клещук, В. Клещук, Україна. 
2015-1kv ‒ 
2017-4kv 

23 АТ «БАНК АВАНГАРД» ІV Χ 
       

 Χ           
К. Стеценко, М. Пасенюк, В. 

Гонтарева (1-2 кв. 2014 р.), Україна; 
Улютіна Г., РФ 

2014-1kv ‒ 
2020-4kv 

24 АТ «КБ «ГЛОБУС» ІV Χ 
       

            
Д. Полковський, О. Сильнягіна., Є. 
Варягін, Україна 

2016-2kv ‒ 
2020-4kv 

25 
АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ 
КАПІТАЛ» 

ІV Χ 
       

            
О. Мазуренко, Т. Цикова, Україна; 
Е. Ніколаєнко, США. 

2015-2kv ‒ 
2015-4kv 

26 АТ «БАНК АЛЬЯНС» ІV Χ 
       

 Χ           
Сосіс О., Україна; Дзіарра Малік, 
Республіка Білорусь. 

2015-1kv ‒ 
2016-3kv 

27 АТ «АСВІО БАНК» ІV Χ 
       

 Χ           
Брати Супруненко О. та В.; Р. 
Ярошенко, А. Заєць, Україна 

2013-4kv ‒ 

2015-1kv 

28 
ПрАТ «БАНК 
ФАМІЛЬНИЙ» 

ІV Χ 
       

            
М. Комicсарук, Б. Комicсарук, О. 
Грач, Україна 

2015-4kv ‒ 

2020-4kv 

29 
АТ «АП БАНК» 
(«АГРОПРОСПЕРІС 
БАНК») 

ІV 
 

Χ 
 

Χ 
    

 Χ           
М. Лагун, Україна (до 3 кв 2015 р.). 
Дж. Рор, США; М. Табасінік, 
Австрія. 

2013-4kv ‒ 

2020-4kv 

30 АТ «БАНК «ПОРТАЛ» ІV Χ 
   

Χ 
   

Χ Χ           
В. Єфремова, І. Колосніцин, 
Україна 

2015-1kv ‒ 

2015-3kv; 
2017-4kv ‒ 
2018-4kv 
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31 
АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ 

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ 
БАНК» 

ІV       Χ              
Є. Казьмін; Ю. Сидоренко, І. 
Усенко, Україна  

2013-4kv ‒ 
2016-3kv 

32 АТ АКБ «Львів» ІV          Χ Χ          
Маргеір Петурсон, Ісландія; 
Респонсабіліті Партісіпейшнс АГ, 

Швейцарія 

2017-4kv ‒ 
2020-4kv 

33 АТ «ОКСІ БАНК» ІV          Χ           
Родин Баляш О.Г.  та Малех П.І., 
Україна  

2013-4kv ‒ 
2015-1kv 

34 АТ «ЮНЕКС БАНК» ІV          Χ           Новинський В.В., Україна 
2015-1kv ‒ 

2020-4kv 

35 
АТ «АКБ «Траст-
капітал» 

ІV          Χ           
Кравченко І.Ю., Україна; 
Вигулярний В.І., Україна; 
Рідкошеєнко Т.М., Україна. 

2013-4kv ‒ 

2015-2kv 

36 
АТ «Український банк 
реконструкції та 
розвитку» 

ІV                 Χ    
Янь Дуншен, Гонконг, КНР ‒ 
бенефіціар. 

2017-4kv ‒ 

2020-4kv 

37 
АТ 
«УКРБУДІНВЕСТБАНК»  

ІV             Χ   Χ     
Мхiтарян Н.М., Україна; Сінан 
Бодмер, Швейцарія.  

2013-4kv ‒ 

2016-2kv 

38 
АТ «БАНК «ФІНАНСИ 

ТА КРЕДИТ»  
(лікв. з 17.12.2015) 

I Χ 
       

 Χ           К. Жеваго, Україна 
2015-1kv ‒ 

2015-3kv 

39 
ПАТ «КБ «НАДРА»  
(лікв.  з 04.06.2015) 

I Χ 
       

 Χ           Д. Фірташ, Україна 
2013-4kv ‒ 
2015-1kv 

40 
ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»  
(лікв.  з  02.06.2016) 

II Χ Χ Χ 
     

Χ Χ      Χ     

Київська міська рада; В. 
Хмельницький та А. Іванов, 
Україна; В. Дворецький, 
Швейцарія; М. Солдатенко, 

Австрія. 

2013-4kv ‒ 
2016-1kv 

41 
ПАТ «ДІАМАНТБАНК»  
(лікв.  з 23.06.2017) 

II 
    

Χ 
   

 Χ           Д. Жванія, І. Керезь, Україна 
2015-1kv ‒ 
2017-1kv 
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42 
ПАТ «Платинум Банк» 

(«ПтБ») 
 (лікв.  з 23.02.2017) 

II          Χ    Χ       
Гуртовий Г.А., гр. Ізраїль, місце 
проживання Україна. Кауфман 
Борис Рафаїлович, Україна. 

2013-4kv ‒ 
2016-4kv 

43 
ПАТ «ВіЕйБі Банк» 
(лікв.  з 19.03.2015) 

II          Χ           Бахматюк О.Р., Україна 
2013-4kv ‒ 
2014-4kv 

44 
ПУАТ «ФІДОБАНК»   
(лікв. з 18.07.2016) 

II          Χ           Адаріч О.Є., Україна 
2013-4kv ‒ 

2016-2kv 

45 
ПАТ «Банк Форум» 
 (лікв.  з 13.06.2014) 

II          Χ           Новинський В., Україна 
2013-4kv ‒ 
2014-1kv 

46 
ПАТ КБ «ФІНАНСОВА 
ІНІЦІАТИВА»  
(лікв. з 21.05.2019) 

II          Χ           Бахматюк О.Р., Україна 
2013-4kv ‒ 
2019-1kv 

47 

ПАТ «ДІВІ БАНК»  

(припинив здійснення 
банківської діяльності 
без ліквідації юридичної 
особи з 25.04.2018) 

III Χ 
       

 Χ           Родина І. Гути, Україна 
2013-4kv ‒ 
2014-4kv 

48 
АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»  
(лікв.  з 22.01.2015) 

III Χ Χ Χ 
     

Χ Χ           Ю. Гетьманенко, Україна 
2013-4kv ‒ 

2014-4kv 

49 

ПАТ «ВіЕс Банк  
(приєднався до АТ 

«ТАСКОМБАНК» у 
2018-4кв) 

III          Χ           Тігіпко С.Л., Україна з 2017-4kv 
2017-4kv ‒ 
2018-3kv 

50 
АТ АКБ «АРКАДА»  
(лікв. з 24.09.2020) 

III Χ Χ Χ      Χ Χ  Χ         К. Паливода, В. Поляченко, Україна 
2015-1kv ‒ 

2020-2kv 

51 
ПАТ «АВАНТ-БАНК»  
(лікв.  з 25.02.2016) 

III Χ Χ Χ 
     

            І. Завацький, О. Савченко, Україна 
2014-4kv ‒ 
2015-3kv 

52 
ПАТ «ФІНБАНК» (лікв.  
з 27.04.2017) 

III 
 

Χ 
      

 Χ           
О. Грановський, Україна ; Б. 
Кауфман, Україна 

2013-4kv ‒ 
2015-1kv 
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53 
ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»  
(лікв.  з 11.06.2015) 

III   Χ        Χ          
А. Данілицький, РФ; Лебедєв О.Є., 
РФ 

2013-4kv ‒ 
2015-1kv 

54 
ПАТ «МІСЬКИЙ 
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» 
(лікв.  з 19.03.2015) 

III 
 

Χ 
      

 Χ           
Тумовс Р., Тронь С., Аркаллаєв Н. ‒ 
Україна; Майкл Ендрю Грей (не 
резидент). 

2013-4kv ‒ 
2014-4kv 

55 
ПАТ «АКТАБАНК»  
(лікв.  з 15.01.2015) 

III          Χ           
Єрмолаєва Світлана Львівна, Артур 
Єрмолаєв (онук), Україна 

2013-4kv ‒ 
2014-3kv 

56 

ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ 
ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» 

(ПАТ «УПБ»)   
(лікв.  з 28.08.2015) 

III         Χ            
Балушка Євген Мечиславович, 

Україна. 
2013-4kv ‒ 

2015-2kv 

57 
АТ «Місто Банк»   
(лікв. з 26.01.2021) ІV          Χ  Χ      Χ   Фурсін І.Г., Україна 

2013-4kv ‒ 
2020-4kv 

58 

ПАТ «КРЕДИТ 

ОПТИМА БАНК»  
(припинив здійснення 
банківської діяльності 
без ліквідації юридичної 
особи у 2017-4kv) 

ІV Χ Χ 
      

            С. Черняк, Україна 
2013-4kv ‒ 

2016-2kv 

59 
ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» 
 (лікв. з 18.06.2018) 

ІV Χ 
  

Χ 
    

 Χ   Χ   Χ     

Номінально банк зі 100% іноземним 
капіталом. Власники через офшори 
фіз. особи: Україна – 9 осіб, РФ  – 1 
особа, Швейцарія  – 1 особа 

2013-4kv ‒ 
2018-1kv 

60 
ПАТ БАНК «ТРАСТ»   
(лікв.  з 29.12.2016) 

ІV Χ 
       

            
В. Авраменко, Україна; С. Бєляєв, 
РФ; С. Маєрян, Україна. 

2016-1kv ‒ 
2016-3kv 

61 
ПУАТ «СМАРТБАНК»   

(лікв.  з 29.12.2016) 
ІV Χ 

 
Χ 

     
   Χ        Χ 

ПрАТ «СК «Стар-поліс»«, Україна 
(Румунія, Молдова) ; С. Сігорських, 

Ю. Багатько, В. Ткаченко, В. Лич, 
Україна 

2015-2kv ‒ 

2016-2kv 

62 
ПАТ «УНІКОМБАНК»  
(лікв.  з 03.12.2015) 

ІV 
 

Χ Χ 
     

 Χ           А. Радкевич, Україна 
2013-4kv ‒ 
2015-3kv 

63 
ПАТ БАНК 
«КОНТРАКТ» 
(лікв.   з 10.12.2015) 

ІV 
        

 Χ           Д. Халперт, США 
2013-4kv ‒ 
2015-3kv 
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джений) 

64 

ПАТ «КБ 
«УКРАЇНСЬКИЙ 

ФІНАНСОВИЙ СВІТ»  
(лікв.  з 10.11.2014) 

ІV Χ         Χ           
Климець Павло, Україна – власник 
горілчаної компанії «Олімп». 
Номінально: 4 фіз. лиця – кіпріота. 

2014-1kv ‒ 

2014-3kv 

65 

ПАТ КБ «Центр»  
(припинив здійснення 
банківської діяльності у 
зв’язку з приєднанням до 
ПАТ «МТБ БАНК» за 
спрощеною процедурою 

у 2018-3кв) 

ІV 
        

 Χ           Аліхані Хамед, Франція 
2014-4kv ‒ 

2015-2kv 

66 

АБ «Експрес-Банк»  
(злиття з АКБ 
«ІНДУСТРІАЛБАНК» 
2017-4kv) 

ІV                Χ     
Фабліо Делько, Швейцарія та  
Андрес Баумгартнер, Швейцарія. 

2013-4kv ‒ 
2015-3kv 

67 

АТ «Банк Ренесанс 

Капітал»  
(злиття з ПУМБ 
16.03.2015) 

ІV          Χ           Ахметов Р.Л., Україна 
2013-4kv ‒ 

2014-3kv 

68 

ПАТ «ПФБ» 
(«Промислово-
фінансовий банк»)  
(у 2017-4kv припинив 
здійснення банківської 

діяльності без ліквідації 
юридичної особи) 

ІV          Χ           
Матицин В.М. та Матицина Т.Ю., 
Україна 

2013-4kv ‒ 
2017-3kv 

69 
АКБ «Новий»  
(лікв.  з 31.08.2017) 

ІV          Χ           

Державне підприємство 
конструкторське бюро «Південне» 
ім. М. К.Янгеля; Бондарчук С.Д., 
Україна (Ярецький О.А., Україна); 
Барбуль О.О, Україна (Булавінова 
Т.В, Україна). 

2015-1kv ‒ 
2015-3kv 

70 
АТ «НК БАНК» («Банк 
Народний капітал»)  
(лікв.  з 07.03.2017) 

ІV          Χ           
«ЕЙС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», Кіпр; 
Макаренко В.В., Швеція, РФ 

2016-1kv ‒ 
2016-4kv 
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Власники істотної участі 

 (на час «офшору») 

Період 

«офшору» 

(докумен-

тально 

підтвер-
джений) 

71 
ПАТ «ПРОФІН БАНК» 
(лікв. з 15.04.2015) 

ІV          Χ           
Тумовс Рейніс та Тетяна, Федосєєв 
Дмитро, Україна. 

2013-4kv ‒ 

2015-1kv 

72 
АТ КБ «ТК КРЕДИТ»  
(лікв.   з 07.04.2016) 

ІV          Χ           Уманець Ю.О., Україна  
2015-1kv ‒ 
2015-3kv 

73 
ПАТ «Інтеграл-банк»  
(лікв.  з 25.11.2015) 

ІV          Χ           
Торішній К.В., Україна; Бичник 
В.В., Україна. 

2014-4kv ‒ 
2015-1kv 

74 
ПАТ «Банк 

Петрокоммерц-Україна» 
(лікв.  з 21.04.2016) 

ІV          Χ           
Алєкперов В.Ю., Фєдун Л.А., РФ;  з 

2015-1kv Шехавцов І.О., РФ, 
Крупій О.С., Україна. 

2013-4kv ‒ 
2015-3kv 

75 
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 
(лікв. з 16.08.2016) 

ІV          Χ           
Адаріч О.Є., Пушкарьов В.В., 
Україна 

2013-4kv ‒ 
2016-2kv 

76 
ПАТ «ФІНЕКСБАНК»  
(самолікв. з 18.11.2016) 

ІV          Χ  Χ         
Осьмухін С.Л., Україна; Сидорова 
Анна, Латвія.  Супруненко О. І., 
Україна 

2013-4kv ‒ 
2014-3kv; 
2015-4kv ‒ 

2016-3kv 

77 
АТ «Банк Велес»  
(лікв.  з 10.12.2015) 

ІV         Χ            
Бондарєв К.А., Гончарова І.М., 
Кандиба О.В., Україна 

2015-1kv ‒ 
2015-3kv 

78 
ПАТ «КБ «Інвестбанк» 
(лікв.  з 11.01.2017) 

ІV         Χ            
Незвінський О.Ф., Незвінська Т.Ф., 
Теплиць Н.І., Теплиць І.Л., Україна. 

2013-4kv ‒ 
2015-1kv 

79 
ПАТ «ЧБРР» 
(лікв.  з 06.05.2014) 

ІV          Χ           
Михайло Вітков — голова 
спостережної ради ЧБРР, колишній 

міністр фінансів Криму 

2013-4kv ‒ 
2014-1kv 

80 
ПАТ БГ БАНК  
(лікв. з 27.02.2015) 

ІV                   Χ  JSC «Bank of Georgia», Грузія 
2013-4kv ‒ 
2014-3kv 

 
Всього банків з 

офшорним капіталом 

по країнах 

  28 13 9 5 3 1 1 1 10 59 1 6 3 7 1 7 2 1 1 1   

*Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1045 «ПЕРЕЛІК держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 

39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України {Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 108 від 31.01.2018, № 295 від 

11.04.2018}. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2017-%D0%BF/paran6#n6 

Джерело: складено за даними НБУ (http://www.bank.gov.ua), АРІФРУ (http://smida.gov.ua), інформацією що представлена на сайтах банків та на сайті аналітичної 
системи YouControl (https://youcontrol.com.ua/). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n10886
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n10886
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Додаток Н  

Зміст понятійно-категоріального апарату форсайту 

 

Автор Визначення, джерело 

Дж. П. Гавііган,  

Ф. Скаполо,  

М. Кінен,  

Й. Майлз 

Форсайт - процес активного пізнання майбутнього і створення бачення 

середньострокової та довгострокової перспектив, націлений на прийняття 

актуальних рішень і мобілізацію об'єднаних зусиль.  

Регіональний Форсайт - це втілення п'яти необхідних елементів форсайта: 

передбачення, участі, взаємодії мережі агентів, бачення і активної дії в 

масштабах обмеженої території, на якій фактори географічної близькості 

стають визначальними (дослідження ЄС) 
A Practical Guide to Regional Foresight / J. P. Gaviigan, F. Scapolo, M. Keenan, Ian Miles. – European 
Communities, 2001. – 122 p. 

Р.Бекер 

Форсайт - процес активного пізнання майбутнього і створення бачення 

середньострокової і довгострокової перспективи; системне дослідження 

майбутнього науки, економіки та суспільства з метою підтримки прийняття 

актуальних рішень і мобілізації спільних зусиль для їх виконання.  

По-перше, Форсайт - це процес, а не набір інструментів; він включає в себе 

консультативний процес, що забезпечує обмін думками (в тому числі 

зворотний зв'язок) між учасниками. По-друге, вихідною позицією форсайта 

є визнання множинності варіантів розвитку майбутнього. Те, який з цих 

варіантів буде реалізовано, залежить, зокрема, від рішень, прийнятих 

сьогодні. Таким чином, Форсайт вимагає свідомої, «активної» позиції по 

відношенню до майбутнього і визнання того, що вибір, зроблений сьогодні, 

може впливати на формування картини завтрашнього дня або навіть її 

створювати. 

Becker Patrick. Corporate Foresight in Europe : A First Overview. Luxembourg : Office for Official 
Publications of the European Communities, 2003. p.7 

ЮНІДО 

Форсайт - системна спроба заглянути в довгострокове майбутнє науки, 

технології, економіки і суспільства з метою ідентифікації зон стратегічного 

дослідження і створення родових технологій, які можуть приносити 

найбільші економічні та соціальні вигоди. 
Unido Technology Foresight Manual. Vienna , 2005. Volume1 Organization and Methods. 

Й.Майлз, 

М.Кінен 

Форсайт характеризується трьома ознаками – вплив результатів проекту на 

прийняття політичних рішень, партисипативність, орієнтація на вивчення 

майбутнього. 
Miles I. Three Worlds of Foresight. EU-US Seminar: New Technology Foresight, Forecasting & 
Assessment Methods. Seville, 2004. P. 24 —43. Available at: http://foresight.jrc.ec.europa.eu/fta/papers/ 
Keynotes/Three Worlds of Foresight.pdf  

CORDIS HLEG EU 

Developing 

European Foresight  

Форсайт -  накопичення знань, даних та інформації на системно-

перманентній основі шляхом залучення всіх суб'єктів і представників 

політики в створення і розвиток передбачення середньострокових і 

довгострокових потенційних перспектив майбутнього з метою формування 

рішень, мобілізації і концентрації спільних прагнень щодо реалізації 

узгоджених дій (заходів). 
CORDIS HLEG EU Developing European Foresight. - Режим доступа: http://cordis.europa.eu/foresight/ 
definition.htm. 

Ф. Беркхаут ,  

Дж. Хергин, 

А. Джордан  

Форсайт - спосіб мислення про майбутнє для визначення потенційних 

можливостей і загроз, що можуть мати місце в найближчій перспективі 

декількох років або десятиліть. 
Berkhout F. Socio-economic futures in climate change impact assessment: using scenarios as «learning 
machine» / F. Berkhout, J. Hertin, A. Jordan // Global Environmental Change. - 2002. - № 12. - P. 83-95. 
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Продовження додатку Н 
Автор Визначення, джерело 

Б. Мартін  

Форсайт - спроба на систематичній основі спрогнозувати в 

довгостроковому періоді динаміку науки, технології, економіки і соціуму з 

метою визначення сегментів стратегічного аналізу і розробки родових 

технологій, що мають потенційні можливості приносити найбільш вагомі 

економічні доходи і соціальні вигоди. 
Martin B. Foresight in Science and Technology.// Technology Analysis and Strategic Management. - 1995. - 
Vol. 7. - № 2. - P. 139-168. 

Центр по  

дослідженню 

безпеки  

Форсайт спрямований на підвищення ефективності та розширення 

спроможності управлінців, які приймають рішення на різних рівнях, 

усвідомлено розширювати межі світосприймання щодо майбутніх 

потенційних ризиків. 
Центр по исследованию безопасности, «Стратегический форсайт: предвидение и способность 
действовать», Исследования ЦИБ в области политике безопасности № 52, ETH Zurich, апрель 2009 г. 

Н. Гапоненко  

Форсайт економіки знань розглядається як майданчик для діалогу, в тому 

числі і стратегічного, суб'єктів політики різних рівнів щодо перспектив 

динаміки секторальних інноваційних систем в майбутньому, майданчик 

для акумулятор вання і збору знань різних політичних суб'єктів щодо 

потенци альних перспектив майбутнього розвитку, виявлення їх інтересів і 

сподівання ний різних, для формування загального, скоординованого 

бачення майбутнього. 
Гапоненко Н. В. За линию горизонта: использование Форсайта для исследования будущего и 
разработки адаптивных стратегий / Н. В. Гапоненко // Экономические стратегии. - 2010. - № 1, 2. 

Н. Я. Калюжнова,  

В. Третяк  

Форсайт - є дискусією можливих напрямків розвитку та формування на їх 

базі довгострокових пріоритетів в різноманітних галузях і сферах, у тому 

числі й економіці. Це комплекс інструментів, що дають можливість 

передбачити проблеми в перспективі; формувати активний прогноз, що 

включає елементи впливу на майбутнє. Одночасно Форсайт розглядається і 

як організаційна соціо - гуманітарна технологія. 
Калюжнова Н. Я. Форсайт как методологический инструмент созидательного предвидения / Н. Я. 
Калюжнова, В. П. Третьяк // Наука. Инновации. Образование. Спец. выпуск «Технологии Форсайта : 
масштабы применения». - 2007. - С. 15-30. 

К. Вишневський  

Форсайт - не тільки комплекс методів, але і системний процес, пов'язаний з 

інтегрованою експертною оцінкою потенційних стратегічних перспектив 

соціально-економічної динаміки. Він виступає базисом для прийняття 

рішень в середньо- і довгостроковому періодах з урахуванням кількох 

альтернативних сценаріїв і дає можливість реалізувати більш ефективну 

інноваційну політику. 
Вишневский К. О. Форсайт как инструмент государственной политики / К. О. Вишневский // 
Человеческий капитал. - 2010. - № 5 (17). - С. 124-127. 

Л. Джоржіо  

Форсайт - засіб системної комплексної оцінки сфер розвитку науки і 

технології, що мають ключовий вплив на конкурентоспроможність фірм і 

організацій, нагромадження багатства і підвищення якості життя. 
Unido Technology Foresight Manual. United Nations Industrial Development Organization. - Vienna, 2005. 
- V. 1. - Р. 8. 

М. Осипов  

Форсайт інноваційного розвитку виступає більш комплексним поняттям, 

ніж прогнозування в традиційному вигляді. Він сконцентрований на оцінці 

ймовірних перспектив інноваційного розвитку, окреслюючи потенційні 

технологічні горизонти, яких можна досягти шляхом інвестування коштів і 

системної роботи, можливі ризики і економічні наслідки. 
Осипов М. П. Информационное сопровождение форсайт-исследований инновационного развития 
хозяйствующих систем / М. П. Осипов // Транспортное дело России. - 2013. - № 5 (108). 
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Закінчення додатку Н 

Автор Визначення, джерело 

Е. Верхотурова  

Форсайт - організаційна технологія стратегічного управління, яка заснована 

на рефлексивній взаємодії суб'єктів ключових інтересів в управлінні, що дає 

можливість сформувати інтегроване уявлення про горизонти розвитку, 

забезпечуючи взаємне навчання в процесі діалогу, яке стимулює розробку і 

впровадження інновацій, включає потенціал самореалізації згідно з 

визначеним баченням майбутнього. 
Вертухова Е. В. Применение технологий форсайта в нефтяной отрасли / Ю. В. Долгов, Е. В. 
Верхотурова // Вестник Иркутск. гос. техн. ун-та. - 2013. - № 6. - С. 285-292. 

Е. Литвинова  

Форсайт - комплекс інструментів експертної оцінки стратегій соціально-

економічного розвитку соціуму, заснованої на багатосторонньому 

інтерактивному процесі створення передумов щодо формування 

майбутнього, що направлено на підвищення  конкурентоспроможності 

підприємницьких одиниць шляхом застосування методів і способів 

прогнозування, планування, футурологічного бачення і передбачення, з 

активною і мотивованою участю всіх зацікавлених в його здійсненні 

представників держави, великого, середнього і малого бізнесу, наукових 

інституцій і обов'язковим досягненням згоди. 
Литвинова Е. М. Проблемы адаптации форсайт- исследования в России на уровне организации / Е. 
М. Литвинова // Интеграл. - 2011. - № 2. 

С. Тотьмяніна 

Форсайт - методологія, заснована на синтезі найбільш ефективних 

інструментів і методик прогнозування, яка передбачає, що майбутнє в 

своєму розвитку є багатоваріантним і реалізація будь-якої події залежить 

від поточної активності. Він спрямований на дослідження альтернатив 

розвитку наявного потенціалу для гармонізації рішень, які приймаються на 

сучасному етапі з їх можливими наслідками в перспективі. 
Тотьмянина С. И. Региональный форсайт - инструмент создания технологических кластеров в 
регионах / С. И. Тотьмянина // Динамика сложных систем - XXI век. - 2011. - № 4, т. 5. - Владимир : 

Изд-во Радиотехника. - С. 17-20. 

П. Єгорушкін  

Форсайт - комплексно-інтегрована оптимізація всіх підсистем діяльності 

бізнес-структури шляхом її реорганізації за допомогою інноваційного 

Форсайт-проекту в якості сценарію і технологічного інструменту 

управління майбутнім, з прийняттям до уваги можливостей зовнішнього 

середовища з урахуванням ризиків і здатності або готовності бізнес-

структури освоїти надані можливості при сформованому рівні 

внутрішнього середовища. 
Егорушкин П. А. Инновационный форсайт как способ и инструмент обеспечения 
конкурентоспособности предпринимательских структур / П. А. Егорушкин // Путеводитель 

предпринимателя. Научно-практическое издание : Сборник научных трудов. Выпуск XVIII. - М. : 
Российская академия предпринимательства. Агентство Печати «Наука и образование», 2013 

А. Хавас , 

Д. Шартінгер, 

М. Вебер  

Форсайт (для інноваційної політики) - системний механізм координації, 

який виступає посередником між політиками (їх представниками), що 

впливають на інноваційність економіки і спільнотами груп інтересів. 
Хавас А. Воздействие форсайта на разработку политики в области инноваций : Недавние события и 
будущие перспективы / А. Хавас, Д. Шартингер, М. Вебер // Оценка исследования. - 2010. - № 2. - 95 

с. 

О.Маліновська, 

І. Скобелева  

Форсайт - не тільки метод передбачення майбутнього, але й особлива 

технологія, що представляє собою єдність трьох складових – передбачення, 

стратегічного управління і політичних рішень. 
Малиновская О. В., Скобелева И. П. Форсайт как технология стратегического планирования и 
управления // Финансы и кредит. 2014. № 32(608). С. 2−13. 

 
Джерело: складено на основі [136, 199]. 
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Додаток П  

Етапи розвитку форсайта як наукової технології передбачення 
Етапи розвитку Сфера застосування і механізм організації 

Перший етап -

технологічний 

форсайт 

Всі програми фокусувалися на технологіях, дана область розглядалася 

досить ізольовано. Розроблені в цей період програми використовувались в 

основному для оцінки та формування науково-технічних перспектив. 

Аналіз програм цього періоду дозволив зробити висновок про необхідність 

врахування соціально-економічних проблем  та їх динаміки. 

Певні прийоми технологічного форсайту (Technology Foresight) використовувалися 

в США в галузі оборонних досліджень і перспектив безпеки в 1950-х рр., , 

наприклад, Корпорацією РЕНД (1940-1950 рр.).   Значна частина підходів 
розроблена і випробувана піонерами-практиками в компаніях, серед яких сценарне 

планування в Royal Dutch Shell Group (кінець 1960-х рр.). 
Елемент цієї технології був ефективно використаний в Японії в 1971 г. в ході 

реалізації організацією Science and Technology Foresight Center проекту «Future 
Technology in Japan toward the Year 2030 «, що розроблявся National Institute of 

Science and Technology Policy (NISTEP). З 1971 г. кожні п'ять років в Японії 

публікується прогноз наукових і технічних досягнень на майбутні 30 років, що має 
системний характер.  
Дещо пізніше (1972 р.) з ініціативи АН СРСР, Держплану СРСР і Держбуду СРСР 

схожий проект був розроблений в Радянському Союзі. Він називався «Комплексна 
програма науково-технічного прогресу і його соціально-економічні наслідки» і 

функціонував до 1990 г. 

Другий етап - 
ринково 

орієнтований 

форсайт 
(перехід 

форсайта на 

державний 
рівень) 

Другий етап був ознаменований початком оцінювання соціальних і культурних 

наслідків появи і впровадження технологій форсайта. Внутрішні трансформації 
форсайта сконцентрували його на складних  по вирішенню проблемах на рівні країни 

або регіону. 
На другому етапі, коли більше уваги стали приділяти розробці ринково 
орієнтованого форсайта, в якому оцінювалися соціальні і культурні наслідки появи 

і впровадження технологій (наприклад, впливу Інтернету на сімейні та політичні 

інститути, організацію праці), слово «технологічний» стало з'являтися все рідше. 

Форсайт концентрувався на обговоренні важливих для країн проблем, які 
вважалися нерозв'язними. Технологічний прогноз почали прив'язувати до 

вирішення конкретної проблеми (ліквідація голоду, бідності, забезпечення безпеки 

тощо). 

Однією із перших технологію форсайту на державному рівні стала використовувати 

Великобританія. Програма технологічного передбачення в цій країні була 

сформована у 1993 р. з бюджетом приблизно в 1 млн фунтів стерлінгів. Також в 

1990-і рр. Форсайт почали застосовувати уряди США, Японії і Австралії. Практика 
застосування форсайта отримала значний розвиток і в Ірландії. Це держава 

поставила перед собою мету - до 2010 г. довести рівень витрат на наукові 

дослідження і розробки до 2,5% ВВП. В контексті її реалізації уряд і громадянські 
інститути країни звернулися до досвіду використання форсайта. Перший пілотний 

Форсайт-проект був здійснений тут в 1998 p., а в 2003 р. після оцінки його 

результатів було прийнято рішення про організацію загальнонаціонального 
Форсайт-процесу на постійній основі. В основі ірландського досвіду використання 

форсайта як фактора національного зростання лежать виявлення нових і 

коригування існуючих стратегічних технологічних напрямків, або платформ (СТП). 
Прикладом використання форсайта в державній політиці можна вважати Сінгапур, 
який здійснив сценарне планування в кінці 1980-х рр. в межах Міністерства оборони, 

зробивши прогнози про майбутнє з метою представити, яким чином може 

розвинутися світ та які проблеми, завдання і можливості можуть виникнути. У 1993 р 
уряд затвердив використання сценарного планування в якості інструмента розробки 

довгострокової стратегії та політики. 
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Закінчення додатку П 

Етапи розвитку Сфера застосування і механізм організації 

Третій етап – 

соціально-

економічний 
форсайт  
(як інструмент 

консенсусу 
для 

суспільства) 

При переході до третього етапу Форсайт все більшою мірою стає технологією 

переговорів еліт, створення консенсусу щодо майбутнього для всього суспільства.  

Форсайт третього етапу розвитку використовується як системний інструмент 

впливу на формування майбутнього, що дозволяє враховувати можливі зміни у всіх 
сферах суспільної діяльності - науці і технологіях, економіці, соціальних і 

суспільних відносинах, культурі. У сучасних умовах можна говорити про 

становлення форсайта на міжнародному, національному, регіональному, 
муніципальному рівнях і в сферах розвитку бізнесу, кожна з яких має певну 

специфіку. Саме тому прикметник «технологічний», як правило, вживають досить 

рідко, хоча воно не втратило свого значення. Особливе місце на цьому етапі 
Форсайт займає в системі національного інноваційного розвитку. 

 
Третій етап розвитку проектів по Форсайту у Великобританії присвячений розробці 
політиці у сфері охорони навколишнього середовища, охорони здоров'я. 

Японія провела свій дев'ятий раунд по Дельфі в 2009 р, який був 

організований національним інститутом науково-технічної політики, 

національною дослідною установою під безпосереднім керівництвом і з 

фінансуванням від Міністерства освіти, культури, спорту, науки і технологій. 

Німеччина, навпаки, не має централізованих офісів або систем планування 

для координації проектів по Форсайту . Замість цього вона орієнтується на 

громадські і фінансово незалежні організації, розташовані за межами 

урядових структур. Спеціальні комітети і наукові ради звітують 

безпосередньо міністерствам, відповідальним за вирішення виникаючих 

проблем. 
У Фінляндії та Франції системи форсайту фрагментовані між великою кількістю 

організацій, що включають державні, приватні, неурядові та міжнародні організації 
або їх комбінації. 

 

Джерело: складено на основі [136, 199]. 
 

 

 

 


