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1. Актуальність обраної теми дисертаційної роботи

Панівною тенденцією кількох останніх десятиліть є глобалізація 

економічних процесів, що передбачає посилення взаємозв'язків, взаємодій і 

взаємозалежності економік, економічних систем різних країн світу; 

інтернаціоналізацію виробництва і капіталу, уніфікацію умов ведення 

господарської діяльності в країнах, що відрізняються рівнем розвитку, 

суспільно-політичними і соціально-економічними системами. Попри відомі 

труднощі останнього десятиліття, як світова фінансова криза 2008-2009 рр., 

боргова криза країн єврозони 2010-2012 рр. чи останній в часі торговельний 

конфлікт між СІЛА і Китаєм, термін «глобалізація економіки» далі означає 

процес поглиблення економічної інтеграції, головними рушійними силами 

якого є, зокрема, лібералізація міжнародного руху капіталів та дерегуляція 

економічного середовища.

Приплив капіталу в економіку донедавна традиційно розглядався чи не 

найбільш надійним чинником економічного зростання, але останнім часом цю 

впевненість істотно послабили фінансові кризи. Як виявилося на прикладі країн 

Латинської Америки і (меншою мірою) європейських країн, безперешкодний 

доступ до зовнішніх джерел фінансування може стати причиною кредитного
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буму, з усіма його негативними наслідками для економіки, передусім у 

контексті так званого балансового ефекту, коли під час кризових явищ 

обслуговування зовнішніх зобов’язань ускладнюється девальвацією грошової 

одиниці. Не відкидаючи відомих переваг зовнішніх запозичень, як збільшення 

інвестицій, підвищення якості людського капіталу, фінансування дефіциту 

бюджету, оптимальний розподіл у часі тягаря фінансування суспільно 

значущих проектів довготривалого користування, підтримання динамічної 

рівноваги грошово-кредитного ринку тощо, потрібно зважати на потенційні 

недоліки кредитного буму зокрема та надмірної акумуляції зовнішнього боргу 

загалом: стримування інвестиційної діяльності у приватному секторі, 

підвищення вразливості до фінансових криз, загострення бюджетних проблем. 

Лише упродовж 2005-2008 рр. зовнішній борг України зріс більше ніж утричі, 

що зумовило принаймні одне «втрачене десятиліття». Що гірше, перспектива 

обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань на 2020-2025 рр. теж не 

виглядає надміру оптимістичною.

Відсутність переконливих свідчень щодо стандартних переваг фінансової 

лібералізації загалом та припливу капіталу зокрема, як зниження ризику і 

процентної ставки, трансфер технологій, підвищення продуктивності праці, 

міжчасове згладжування приватного споживання тощо, може пояснюватися 

потенційними недоліками, як раптова «зупинка» припливу капіталу внаслідок 

втрати доступу до світових фінансових ринків чи його несподівана «втеча» з 

інших (переважно внутрішніх) причин, зумовлює важливість детального 

дослідження особливостей державної політики регулювання міжнародних 

фінансових потоків.
Попри значний інтерес до проблеми, який зі середини 1970-х років 

стимулюється практикою лібералізації потоків капіталу в країнах з відмінним 

рівнем доходу та досвідом численних криз платіжного балансу в країнах 

Латинської Америки і Південно-Східної Азії, не можна вважати вирішеним 

питання теоретичного обґрунтування необхідності державного регулятивного 

механізму, що нейтралізуватиме надмірну амплітуду нестабільності
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міжнародних потоків капіталу в малих відкритих економіках, передусім в 

країнах зі значними структурними деформаціями та серйозними 

інституційними проблемами. Україна та практично всі решта країн колишнього 

Радянського Союзу чи не найкраще відповідають такій характеристиці. З 

огляду на це, тема дисертаційної роботи Лаби Ірини Зінонівни, є вкрай 

актуальною та своєчасною.

2. Зв 'язок дисертаційного дослідження з Науковими програмами та 

пріоритетними напрямами розвитку науки
Дисертаційна робота Лаби І. 3. пов’язана з тематикою науково-дослідних 

робіт, виконаних на кафедрі аналітичної економії та міжнародної економіки 

економічного факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка за напрямом «Економіка України у системі світогосподарських 

зв’язків», затвердженим Міністерством освіти і науки України (державний 

реєстраційний номер 0116U001676). У межах цієї роботи автором виконано 

дослідження теоретико-методологічних та практичних аспектів одного із 

важливих напрямків економічної науки міжнародного переміщення капіталу, а 

саме його державного регулювання в малих відкритих економіках.

3. Рівень обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність та наукова новизна

Детальне ознайомлення з дисертацією, авторефератом та науковими 

працями здобувана дає підстави стверджувати про досягнення поставленої мети 

та розв’язання основних завдань. Мета роботи визначена автором як 

комплексний аналіз заходів економічної політики державного регулювання 

міжнародних потоків капіталу у малих відкритих економіках під час світової 

фінансової кризи 2008-2009 рр. та у посткризовий період відновлення 

економічної динаміки, а також теоретичне обґрунтування практичних заходів, 

спрямованих на підвищення ефективності цієї політики.

Наукові результати, висновки та рекомендації, отримані у процесі 

дослідження, характеризуються високим рівнем обґрунтованості та
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достовірності основних положень та висновків, сформульованих у дослідженні, 

що підтверджуються великим обсягом опрацьованих літературних джерел, як 

вітчизняних, так і зарубіжних (185 найменувань). Огляд списку використаних 

джерел дозволяє зробити висновок про глибину і повноту дослідження, його 

ґрунтовність. Усі таблиці, рисунки, математичні формули, розрахунки та 

додатки відповідають встановленим вимогам і стандартам.

Теоретико-методологічною основою дослідження та його висновків є 

фундаментальні положення аналітичної економіки, фахові дослідження 

вітчизняних і зарубіжних науковців щодо державного регулювання 

міжнародних потоків капіталу та глобалізації міжнародного фінансового ринку, 

публікації у періодичних виданнях, законодавчі та нормативно-правові акти 

досліджуваних країн щодо державного регулювання міжнародних потоків 

капіталу, аналітичні звіти і статистичні дані міжнародних організацій та 

центральних банків досліджуваних країн.

Надійність та достовірність одержаних результатів забезпечено також 

застосуванням адекватного методологічного апарату, зокрема системно- 

структурного аналізу, методів аналізу, синтезу, індукції та дедукції, наукової 

абстракції, історичного методу, методів просторово-динамічного моделювання 

та декомпозиції коефіцієнта регульованості, кластерного аналізу, якісних 

методів дослідження, графічного і табличного методів представлення даних.

Вагомими науковими результатами дисертаційної роботи, що мають 

елементи наукової новизни та отримані здобувачем особисто, є:

— по-перше, проаналізовано підходи вітчизняних і зарубіжних науковців 

до тлумачення «міжнародного переміщення капіталу», на основі яких надано 

власне визначення цього поняття (с. 22-24); запропоновано новий критерій 

класифікації міжнародних потоків капіталу - рівень регульованості, відповідно 

до якого виділено абсолютно регульовані, відносно регульовані та 

нерегульовані потоки капіталу (с. 25-26), а також запропоновано визначення 

державного регулювання міжнародних потоків капіталу як сукупності заходів 

державних органів влади і центрального банку країни, спрямованих на
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обмеження, стримування, переорієнтацію або зміну будь-яких параметрів 

міжнародних потоків капіталу (с. 32).

— по-друге, простежено дію трансмісійного механізму впливу збурень 

міжнародного припливу і відпливу капіталу на показники макроекономічного 

середовища малих відкритих економік за різних режимів монетарної політики 

та валютних курсів (с. 43-46);

— по-третє, досліджено еволюцію економічних теорій міжнародного руху 

капіталу, зокрема здійснено політико-економічний аналіз теоретичних 

концепцій державного регулювання міжнародних потоків капіталу, завдяки 

якому простежено вплив парадигмальних змін в економічній науці на принципи 

формування економічної політики та виявлено феномен міжпарадигмального 

синтезу методологічних підходів до обґрунтування необхідності державного 

регулювання (параграф 1.2);

— по-четверте, удосконалено методику аналізу рівня регульованості 

міжнародних потоків капіталу, зокрема за допомогою інструментарію 

просторово-динамічного моделювання, побудовано агреговані і дизагреговані 

за напрямом та видом потоків коефіцієнти регульованості і здійснено їх 

кількісну оцінку для 81 країни, що відповідає характеристиці малої відкритої 

економіки (параграф 2.1);

— по-п’яте, здійснено якісний аналіз результативності заходів державного 

регулювання міжнародних потоків капіталу в Бразилії, Ісландії та Україні, 

зокрема дослідження їх впливу на стан платіжного балансу, динаміку 

валютного курсу, диференціал внутрішньої і світової процентних ставок, темп 

інфляції, якісну структуру потоків капіталу тощо (параграфи 2.2, 2.3);

— по-шосте, виявлено напрями підвищення результативності державної 

політики управління міжнародними потоками капіталу у малих відкритих 

економіках з неусталеними господарськими системами, зокрема обґрунтовано 

необхідність запровадження системи жорсткого і динамічного регулювання, 

забезпечення належного дотримання заходів регулювання за допомогою 

системи ефективного нагляду і контролю, досягнення консенсусу різних
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підходів і рекомендацій щодо регулювання в межах світового співтовариства і 

їх ефективна координація на глобальному рівні тощо (параграф 3.2).

4. Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих

працях та авторефераті

За результатами дослідження опубліковано 9 наукових праць, загальним 

обсягом 4,7 друк, арк., у тому числі 2 у співавторстві (особисто автору 

належить 4,4 друк. арк.). Серед них 5 статей у наукових фахових виданнях, з 

яких 1 - в іноземному виданні. Головні положення та результати наукового 

дослідження розглянуто на міжнародних і всеукраїнських наукових, науково- 

методичних й науково-практичних конференціях, за результатами яких 

опубліковано 4 тези доповідей. Опубліковані за темою дослідження наукові 

праці повною мірою відображають одержані результати.

Наукові положенням, висновки і пропозиції, викладені в авторефераті, 

повністю відображають зміст дисертаційної роботи. Автореферат в лаконічній 

формі відтворює структуру роботи, ступінь новизни, апробації та практичного 

застосування отриманих результатів.

5. Структура і зміст дисертації, її завершеність та відповідність

встановленим вимогам щодо оформлення

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до 

кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 232 сторінки, у тому числі 

основний текст розміщений на 186 сторінках. Робота містить 16 таблиць, 40 

рисунків і 5 додатків. Список наукових джерел (185 найменувань), їх 

критичним аналізом та конкретними пропозиціями.

Структура і зміст поданої до захисту дисертаційної роботи загалом 

відповідають назві її теми, меті і завданням, характеризуються логічністю та 

послідовністю викладення матеріалу та тісним взаємозв’язком окремих частин 

дослідження між собою. Дисертація цілком відповідає встановленим
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нормативним вимогам Міністерства освіти і науки України та паспорту 

спеціальності 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки.

6. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Результати наукових досліджень, поданих у вигляді положень, висновків 

і рекомендацій, мають вагоме значення у поглибленні існуючих і розробленні 

нових теоретико-методологічних підходів і прикладних засад організації 

державної політики управління міжнародними потоками капіталу в малих 

відкритих економіках. Результати дослідження доповідалися, одержали 

схвалення та позитивну оцінку на міжнародних і всеукраїнських наукових, 

науково-методичних й науково-практичних конференціях, що проводилися у 

Львові, Вінниці, Сєвєродонецьку упродовж 2017-2018 рр.

Науково-практичні здобатки, відображені у дисертаційній роботі, 

знайшли застосування у навчальному процесі на економічному факультеті 

Львівського національного університету імені Івана Франка під час викладання 

дисциплін: «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Міжнародні 

фінанси», «Міжнародна економічна діяльність України». Практичні 

впровадження результатів дослідження підкріплені довідкою.

7. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертаційної 

роботи

У цілому позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження і відзначаючи 

його високий науково-методологічний рівень, варто зазначити, що робота не 

позбавлена окремих недоліків та суперечливих трактувань.

1. У параграфі 1.1 дисертант наводить визначення важливих для цього 

дослідження понять: «міжнародне переміщення капіталу» (с. 24), «державне 

регулювання міжнародних потоків капіталу» (с. 32). Проте, якщо у першому 

випадку автор, на основі аналізу наукових джерел, наводить власне визначення 

міжнародного переміщення капіталу, що синтезує та конкретизує попередні, то 

у другому випадку не відображено наукової полеміки щодо відповідного
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поняття, хоча відповідні дискусійні сюжети простежуються на прикладі 

порівняльного аналізу досвіду країн Латинської Америки, передусім Бразилії і 

Чилі, та Південно-Східної Азії (зокрема, Китай проводить політику дуже 

обережного відкриття внутрішнього ринку для портфельних інвесторів та 

банківських установ). Це ставить під сумнів вичерпність визначення 

«державного регулювання міжнародних потоків капіталу» та породжує 

питання: чи можуть заходи стимулювання припливу чи відпливу капіталу 

вважатися державним регулюванням?

2. Особливої уваги заслуговує застосована автором методика оцінки рівня 

регульованості міжнародних потоків капіталу, що досі не знаходила 

відображення у вітчизняній науковій літературі (параграф 2.1). Втім часовий 

ряд статистичних даних, взятих із «Щорічних звітів МВФ щодо режимів 

валютних курсів і валютних обмежень» та використаних для побудови 

агрегованих і дезагрегованих коефіцієнтів регульованості, закінчується 2015 

роком. Варто зазначити, що дослідження виграло б, якби коефіцієнти 

регульованості було обчислено і проаналізовано також після 2015 р., особливо 

для економіки України, де впродовж 2015-2017 рр. значно зросла інтенсивність 

валютного регулювання, а у 2018 р. почався період його поступової 

лібералізації. Окрім того, з 2014 р. система плаваючого обмінного курсу 

практикується де-факто, що становить додатковий аналітичний інтерес.

3. У параграфі 2.3 досліджено посилення заходів валютного регулювання 

в Україні (с. 159, 161), націлених на боротьбу із значним відпливом капіталу з 

національної економіки впродовж фінансових криз 2008-2009 та 2014-2015 рр. 

Водночас, на нашу думку, робота виграла б, якби дисертант проаналізувала 

також заходи регулювання припливу капіталу, що застосовувалися впродовж 

досліджуваного періоду. Адже, обчислення коефіцієнтів регульованості потоків 

капіталу дало змогу виявити в Україні високий рівень регулювання як відпливу, 

так і припливу капіталу впродовж усіх років незалежності (рис. 2.3.1).

4. За допомогою обчислення агрегованих та дизагрегованих коефіцієнтів 

регульованості міжнародних потоків капіталу, а також розподілу понад 80 країн
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вибірки за рівнем доходу, автор здійснила порівняння динаміки рівня 

регульованості для досліджуваних груп країн, виявивши певні закономірності 

для кожної з них (с. 109-110). Схвально оцінюючи цей доробок дисертанта, 

вважаємо, що пояснення причин відповідної динаміки значно збагатило б 

дослідження та підсилило б його новизну.

5. Автор справедливо зазначає, що вплив на державну політику 

регулювання міжнародного переміщення капіталу здатні чинити не лише 

країни-імпортери, а також країни-експортери капіталу, що у своїй більшості є 

великими відкритими економіками (с. 188, 192). З огляду на це, вважаємо, що 

доцільно було здійснити детальніший аналіз впливу фінансової політики 

великих країн на можливість та необхідність здійснення державного 

регулювання малими відкритими економіками.

6. У тексті дисертаційній роботі автор неодноразово (с. 89, 175, 179, 191, 

192) вживає поняття «ефект переливу», однак не надає його визначення чи 

пояснення, у зв’язку з цим залишається не до кінця зрозумілим, про який саме 

функціональний механізм йдеться.

7. Варто звернути увагу на незначні технічні помилки у тексті 

дисертаційної роботи. Зокрема, у параграфі 2.1 подано визначення та опис 

досліджуваних різновидів міжнародних потоків капіталу, що, згідно з автором, 

взяті зі звіту МВФ. Таку інформацію, на нашу думку, доцільно було б винести у 

додатки.

8. Загальний висновок про відповідності дисертаційної роботи 

встановленим вимогам Міністерства освіти і науки України

Результати проведеного Лабою І. 3. актуального наукового дослідження, 

дають підстави зробити висновок про те, що дисертаційна робота на тему: 

«Державне регулювання міжнародного переміщення капіталу в малих 

відкритих економіках» є цілісним, закінченим, оригінальним, самостійно 

виконаним науковим дослідженням, що містить обґрунтовані теоретичні та
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практичні результати, які мають елементи наукової новизни, важливе значення 

для економічної науки та можуть використовуватися на практиці.

Логіка та послідовність викладення матеріалу дозволили дисертанту 

досягти вирішення поставлених завдань, мети, що відповідає обраній тематиці 

дослідження та повністю її розкриває. Автореферат та наукові праці, 

опубліковані автором, повністю відображають зміст дисертації, її основні 

положення та висновки.

На підставі вищезазначеного вважаємо, що дисертаційна робота за 

змістом та оформленням відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12, 13 і 14 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 року зі змінами та доповненнями, а її 

автор - Лаба Ірина Зінонівна - заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 01 - економічна теорія 

та історія економічної думки.
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