
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

 

 

 

ЛАБА ІРИНА ЗІНОНІВНА 

 

 

 

УДК 339.727.2:338.23(100) 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ 

КАПІТАЛУ В МАЛИХ ВІДКРИТИХ ЕКОНОМІКАХ  

 

 

 

 

Спеціальність 08.00.01 –  

економічна теорія та історія економічної думки 

 
 

 

 
 

 
АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2019 



Дисертацією є рукопис. 

Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка Міністерства освіти і науки України. 

 

 

Науковий керівник:     кандидат економічних наук, професор 

  Грабинська Ірина Володимирівна, 

  Львівський національний університет 

  імені Івана Франка, 

  професор кафедри аналітичної економії 

  та міжнародної економіки. 

 

Офіційні опоненти:   доктор економічних наук, професор 

 Шевчук Віктор Олексійович, 

 Львівський торговельно-економічний  

 університет, 

 завідувач кафедри міжнародних  

 економічних відносин; 

 

 кандидат економічних наук, доцент 

 Шиманська Оксана Петрівна, 

 Тернопільський національний економічний  

 університет, 

 доцент кафедри економічної теорії. 

 

 

Захист відбудеться 29 травня 2019 р. о 13:30 год. на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.22 у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м. Львів, проспект 

Свободи, 18, ауд. 115. 

 

 

З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського 

національного університету імені Івана Франка за адресою: 79601, м. Львів, 

вул. Драгоманова, 5. 

 

 

 

Автореферат розіслано _______________________2019 р. 

 

 

 

 

 

Учений секретар 

спеціалізованої вченої ради    доц. А. В. Стасишин 
 



1 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. В умовах посилення глобалізації та фінансіалізації 

національних господарських систем інтенсивність та якісна структура міжнародних 

потоків капіталу (МПК) перетворюються на один із вирішальних чинників 

підтримання усталеного економічного зростання. Міжнародне переміщення 

капіталу  розглядають як закономірний і неперервний процес, що охоплює усі сфери 

господарської діяльності суспільства, сприяє інтеграції національної економіки у 

світове господарство, припливу необхідних інвестиційних ресурсів для задоволення 

внутрішнього інвестиційного попиту без скорочення поточного споживання, 

поширенню передових технологій та виробничих потужностей, створює можливості 

для ефективного розміщення надлишкових у країні заощаджень задля їх приросту та 

забезпечення високої віддачі через впровадження фінансових інновацій та переваг 

міжнародної диверсифікації активів. Крім того, виникають нові мотиви експорту 

капіталу – окрім зростання його віддачі – важливими нині є створення умов для 

просування вітчизняних товарів на міжнародні ринки, отримання різних податкових 

і митних пільг та вигід, а також сприяння поглибленню міжнародного поділу праці. 

Однак сучасні механізми переміщення капіталу не позбавлені слабин і можуть 

мати негативні наслідки як для їх реципієнтів, так і для постачальників. Зокрема, 

глобалізація відкриває можливості для міграції так званого спекулятивного капіталу, 

переважно у вигляді гарячих грошей, які можуть швидко змінювати напрям руху і 

несприятливо впливати на стан платіжних балансів країн та їх міжнародних 

інвестиційних позицій. Тому міжнародна міграція капіталу може стати загрозою 

економічному суверенітету країн.   

За таких умов більшість економістів виходить з того, що без забезпечення 

системи моніторингу МПК і запровадження обмежень на міжнародну торгівлю 

фінансовими активами, покликаних ефективно протидіяти їх негативним наслідкам, 

нині неможливо досягти глобальної економічної стабільності. Важливу роль у 

цьому процесі відіграють міжнародні фінансові інститути, а також державні 

регулятивні механізми національних економік. 

Малі відкриті економіки мають незначний вплив на світову процентну ставку і 

можуть отримувати істотні вигоди від участі у міжнародній міграції капіталу. 

Особливо це стосується малих відкритих економік, що розвиваються, для яких 

характерними ознаками є нерозвиненість внутрішнього фінансового ринку, нестача 

заощаджень, дефіцит інвестиційних ресурсів. Роль держави у цих економіках, як 

регулятора міжнародного переміщення капіталу, полягає не лише у запровадженні 

кількісних обмежень, а й якісній їх трансформації задля припливу довгострокових 

капітальних ресурсів в економіку. 

Фундаментальні теоретичні основи дослідження рушійних сил, чинників та 

наслідків міжнародного переміщення капіталу закладено у працях класиків 

економічної науки – А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса, М. Туган-Барановського, 

Дж. М. Кейнса, Дж. Гікса. Вагомий внесок в обґрунтування необхідності 

державного регулювання міжнародного переміщення капіталу (ДРМПК) для 

недопущення макроекономічної нестабільності зробили представники 

неокласицизму, кейнсіанства та інституціоналізму – Р. Вернон, Дж. Вільямсон, 

Дж. Гелбрейт, Дж. Данінг, Є. Домар, Р. Кейвз, Р. Коуз, П. Кругман, Х. Мінскі, 

М. Обстельф, Дж. Тобін, М. Фельдстейн, С. Хаймер та ін. 
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Динаміку МПК, їх волатильність, якісні і структурні зміни, а також різні 

аспекти використання інструментів державної політики управління МПК 

досліджують О. Боришкевич, Б. Ейхенгрін, О. Жанне, Ч. Киндельбург, М. Кляйн, 

А. Корінек, Я. Крегель, З. Луцишин, Н. Магуд, Г. Манків, А. Ребуччі, К. Рейнхарт, 

М Рогач, К. Рогофф, А. Субраманьян, М. Урібе, А. Фернандез, В. Шевчук, 

О. Шиманська, М. Шіндлер та ін. 

Через відносно низьку мобільність МПК в економіці України, зумовлену 

недостатньою розвинутістю вітчизняного фінансового ринку, низькою 

інвестиційною привабливістю та неусталеністю ключових механізмів господарської 

системи, вітчизняні економісти у своїх наукових дослідженнях головно приділяють 

увагу вивченню теоретичних підходів у світовій економічній науці до досліджуваної 

проблематики та узагальненню світового досвіду і особливостей державного 

регулювання припливу і відпливу капіталу як у розвинутих економіках, так і у 

країнах, що розвиваються. 

Однак в умовах незворотності та наростання процесів міжнародної інтеграції 

української економіки у глобальний економічний простір, для вітчизняної 

економічної науки особливої актуальності набуває розроблення методологічних 

підходів та теоретичного обґрунтування ефективної політики ДРМПК задля 

недопущення збурень у вітчизняній господарській системі. 

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

дослідження тісно пов’язане з науково-дослідною роботою кафедри аналітичної 

економії та міжнародної економіки економічного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка і виконане відповідно до науково-

дослідної теми «Економіка України у системі світогосподарських зв’язків», 

затвердженої Міністерством освіти і науки України (номер державної реєстрації 

0116U001676). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

комплексний аналіз заходів економічної політики ДРМПК у малих відкритих 

економіках підчас світової фінансової кризи 2008–2009 рр. та у посткризових період 

відновлення, а також теоретичне обґрунтування практичних заходів, спрямованих 

на підвищення ефективності цієї політики.   

Відповідно до поставленої мети було визначено та вирішено такі завдання:  

• проаналізувати і розвинути теоретико-методологічний інструментарій 

дослідження ДРМПК в сучасній економічній науці; 

• виявити особливості дії передавального механізму впливів збурень припливів 

і відпливів капіталу у малих відкритих економіках на макроекономічне середовище 

за різних режимів монетарної політики та валютних курсів; 

• простежити еволюцію поглядів представників основних економічних шкіл і 

напрямів економічної науки на МПК та роль держави у їх регулюванні; 

• виявити методологічні труднощі в оцінюванні результативності ДРМПК; 

• здійснити емпіричну оцінку загального рівня регульованості МПК та їх 

окремих компонентів у малих відкритих економіках і проаналізувати особливості їх 

динаміки до, підчас та після фінансової кризи 2008–2009 рр.; 

• проаналізувати причини, інструментарій та наслідки ДРМПК у малих 

відкритих економіках з найвищим рівнем регульованості припливу і відпливу 

капіталу у посткризовий період відновлення економіки; 
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• дослідити особливості та макроекономічні наслідки ДРМПК в Україні; 

• з’ясувати позицію провідних міжнародних фінансових інститутів щодо 

фінансової лібералізації та доцільності управління МПК, а також їхні впливи на 

формування макроекономічної політики у малих відкритих економіках; 

• запропонувати напрямки підвищення ефективності ДРМПК у малих 

відкритих економіках з неусталеними господарськими системами в умовах 

посилення процесів фінансіалізації та глобалізації. 

Об’єкт дисертаційного дослідження – міжнародне переміщення потоків 

капіталу у малих відкритих економіках. 

Предметом дослідження є чинники, особливості та закономірності ДРМПК у 

малих відкритих економіках задля досягнення макроекономічної стабільності та 

фінансової стійкості. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є 

загальні положення аналітичної економіки, фахові дослідження вітчизняних і 

зарубіжних науковців щодо ДРМПК та глобалізації міжнародного фінансового 

ринку, публікації у періодичних виданнях, законодавчі та нормативно-правові акти 

досліджуваних країн щодо ДРМПК. Для розв’язання поставлених завдань 

дисертаційної роботи було використано як загальнонаукові, так і спеціальні методи 

наукового пізнання, а саме: системно-структурний аналіз (для класифікації МПК, 

заходів ДРМПК, визначення їх переваг та недоліків), методи аналізу, синтезу, 

індукції та дедукції (для дослідження неоднозначної природи МПК та особливостей 

їх держаного регулювання у різних країнах світу), метод наукової абстракції та 

історичний метод (для дослідження еволюції поглядів представників основних 

економічних шкіл і напрямів економічної науки на міжнародне переміщення 

капіталу та роль держави у його регулюванні), метод просторово-динамічного 

моделювання (для здійснення емпіричної оцінки рівня регульованості МПК у малих 

відкритих економіках), метод декомпозиції коефіцієнта регульованості (для оцінки 

рівня регульованості окремих компонентів МПК), кластерний аналіз (для виявлення 

особливостей ДРМПК в досліджуваних малих відкритих економіках), якісні методи 

(для дослідження макроекономічних ефектів припливу і відпливу капіталу в 

Бразилії, Ісландії та Україні після світової фінансової кризи 2008–2009 рр.), 

графічний і табличний методи (для ілюстрації класифікацій, подання статистичних 

даних тощо). 

Наукова новизна отриманих результатів пов’язана із підходом до 

вирішення проблеми загалом і зі змістом положень та висновків, сформульованих у 

дисертації. До основних наукових результатів, які становлять особливий здобуток 

дисертанта, належать такі: 

Уперше: 

• на рівні дисертаційного дослідження здійснено комплексний аналіз заходів 

ДРМПК у малих відкритих економіках, що дало змогу простежити дію 

трансмісійного механізму впливу збурень припливу і відпливу капіталу, залежність 

між динамікою рівня регульованості МПК і ключовими показниками 

макроекономічного середовища та обґрунтувати необхідність державного 

регулятивного механізму, що нейтралізуватиме негативні збурення МПК в малих 

відкритих економіках, особливо з неусталеними господарськими системами.  
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Удосконалено: 

• теоретичні підходи до аналізу трансмісійного механізму впливу збурень 

міжнародного припливу і відпливу капіталу на показники макроекономічного 

середовища за різних режимів монетарної політики та валютних курсів, що дало 

змогу виявити макроекономічні наслідки ДРМПК у малих відкритих економіках; 

• методику аналізу рівня регульованості МПК, зокрема за допомогою 

інструментарію просторово-динамічного моделювання, побудовано агреговані 

коефіцієнти регульованості і здійснено їх кількісну оцінку для 81 малої відкритої 

економіки, що дало змогу простежити їх динаміку та виявити серед інших 

тенденцію до зниження інтенсивності державного регулювання припливу капіталу у 

докризовий період та його посилення у кризовий та посткризовий періоди у малих 

відкритих економіках з високим рівнем доходу; побудовано та кількісно оцінено 

дезагреговані коефіцієнти регульованості, що дало змогу зробити висновок про те, 

що у малих відкритих економіках з високим рівнем доходу рівень регульованості 

потоків капіталу, що приносять фіксовану віддачу, порівняно з рівнем 

регульованості інших компонентів міжнародних капітальних потоків є відносно 

нижчим, ніж у малих відкритих економіках з середнім і низьким рівнем доходу; 

• методику якісного аналізу результативності заходів ДРМПК 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 МПК тощо, що дало підстави обґрунтувати тезу про 

те, що у сучасному глобалізованому фінансовому середовищі необхідною умовою 

досягнення макроекономічної стабільності і фінансової стійкості є ефективне 

поєднання заходів ДРМПК із іншими заходами макроекономічної політики. 

Набули подальшого розвитку: 

• теоретичні підходи до класифікації МПК, зокрема, задля глибшого розуміння 

їх природи в умовах глобалізації, на основі емпіричної оцінки рівня регульованості, 

запропоновано класифікувати МПК на абсолютно регульовані (рівень регулювання 

яких становить понад 70 %), відносно регульовані (рівень регулювання – у межах 

від 15 % до 70 %) та нерегульовані (рівень регулювання – менше 15 %); 

• політико-економічний аналіз теоретичних концепцій ДРМПК, завдяки якому 

простежено вплив парадигмальних змін в економічній науці на принципи 

формування економічної політики та виявлено феномен міжпарадигмального 

синтезу методологічних підходів до обґрунтування необхідності ДРМПК; 

• напрями підвищення результативності ДРМПК 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 підходів і 

рекомендацій щодо регулювання МПК в межах світового співтовариства і їх 

ефективна координація на глобальному рівні. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Отримані в 

дисертаційній роботі теоретичні та практичні положення можуть бути враховані і 

використані органами державної влади та управління у процесі формування 

політики управління МПК в Україні. Результати дослідження використовують у 
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викладанні таких дисциплін – «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», 

«Міжнародні фінанси», «Міжнародна економічна діяльність України». 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є завершеною 

науковою роботою і виконане автором самостійно. Усі наукові результати, які 

наведені в дисертації та виносяться на захист, одержані здобувачем особисто й 

опубліковані у фахових наукових виданнях. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, використано лише ті здобутки, які є особистим доробком автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати та положення 

дисертаційного дослідження апробовані й отримали позитивну оцінку на 

міжнародних і всеукраїнських наукових, науково-методичних й науково-практичних 

конференціях, а саме «Актуальні проблеми функціонування господарської системи 

України» (19–20 травня 2017 р., м. Львів), «Літні наукові дискусії» (15 червня 

2018 р.), «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід» (30 жовтня 2018 р., 

м. Львів), «Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та 

світі» (16 листопада 2018 р.), на підсумкових конференціях викладачів та аспірантів 

кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки Львівського національного 

університету імені Івана Франка (2015–2018  рр.). 

Відомості про кількість публікацій. За результатами дослідження автора 

опубліковано 9 наукових праць, у тому числі:  5 у наукових фахових виданнях, з 

яких 2 – у співавторстві, 1  – у зарубіжному виданні,  4 публікації за результатами 

участі у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Загальний обсяг 

публікацій автора за темою дисертації становить 4,7 друк. арк., з яких особисто 

автору належить 4,4 друк. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Зміст дисертації 

викладено на 186 сторінках основного тексту. Дисертація містить 16 таблиць, 40 

рисунків і 5 додатків. Список використаних джерел налічує 185 найменувань. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, завдання, 

об’єкт, предмет  і методи дослідження, визначено наукову новизну отриманих 

результатів, їх практичне значення, подано дані про апробацію та публікації 

результатів дослідження. 

У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретико-методологічні засади 

дослідження державного регулювання міжнародних потоків капіталу» 

з’ясовано суть, особливості процесу міжнародного переміщення капіталу та його 

неоднозначний характер в умовах посилення глобалізаційних процесів; визначено 

сутність поняття ДРМПК; систематизовано та доповнено класифікації МПК та 

інструментів їх державного регулювання; з’ясовано суть трансмісійного механізму 

впливу збурень МПК на макросередовище; простежено еволюцію поглядів 

представників основних економічних шкіл та напрямів економічної науки щодо 

міжнародного переміщення капіталу та ролі держави у його регулюванні; окреслено 

інструментарій дослідження ДРМПК.   

Аналіз наведених у вітчизняній та зарубіжній фаховій літературі підходів до 

визначення міжнародного переміщення капіталу, дав підстави дійти висновку про 

те, що сучасне трактування цього процесу повинно враховувати його 

багатоаспектний характер з позиції форм, цілей та інструментів його реалізації, а 
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отже, його можна звести до процесу переміщення за межі або в країну капіталу у 

грошовій чи іншій формі, що може здійснюватися міжнародними фінансовими 

організаціями,  урядами, фінансовими і нефінансовими компаніями, приватними 

особами з метою фінансування виробництва, торгівлі, інвестування, спекуляції або з 

іншою метою задля отримання прибутку, підприємницької чи інших економічних, 

соціальних і політичних вигід. 

У дослідженнях, присвячених функціонуванню міжнародного ринку капіталу 

та проблемам його переміщення, особливу увагу приділено класифікації МПК за 

різними критеріями і ознаками. Такий підхід, на думку дисертанта, є виправданим, 

оскільки дає можливість виявити специфічні особливості капітальних потоків, а 

також макро- та мікроекономічні ефекти, зумовлені їх переміщенням. 

Здійснена у другому розділі дисертаційної роботи оцінка рівня регульованості 

МПК у малих відкритих економіках дала змогу здобувачеві доповнити підходи до 

класифікації цих потоків. Зокрема, МПК запропоновано класифікувати за рівнем 

регульованості на абсолютно регульовані (рівень регулювання яких становить понад 

70 %), відносно регульовані (рівень регулювання – у межах від 15 % до 70 %) та 

нерегульовані (рівень регулювання – менше 15 %). 

У роботі проаналізовано чинники та наслідки міжнародного переміщення 

капіталу. Виділено низку вагомих структурних (що мають довгостроковий характер 

і зумовлені структурними, інституційними та політичними особливостями 

національної економіки країни-експортера чи імпортера капіталу) і циклічних 

чинників (що мають короткостроковий характер і зумовлені динамікою ділової 

активності, процентних ставок, валютних курсів у відповідних країнах), які 

стимулюють чи стримують міжнародне переміщення капіталу між країнами-

реципієнтами та країнами-донорами. 

Автор обґрунтовує думку про те, що вплив МПК на реальну економіку має 

неоднозначний характер і може варіювати залежно від рівня економічного розвитку 

країни, фази ділового циклу, форми переміщуваного капіталу, рівня конкуренції, 

рівня розвитку національного фінансового ринку, специфіки макроекономічної 

політики (головно режиму монетарної політики) тощо. До негативних наслідків 

вільного переміщення капіталу віднесено сповільнення темпів економічного 

зростання у зв’язку з відпливом капіталу за кордон, зниження рівня фінансової 

стійкості, скорочення зайнятості, погіршення стану платіжного балансу, зростання 

масштабів трудової міграції (для країни-донора); а також повернення частини 

прибутку від інвестицій до країн-експортерів капіталу, захоплення іноземним 

капіталом стратегічно важливих галузей національної економіки, іноземне 

втручання у функціонування національної банківської системи, фіскальні втрати 

через запровадження стратегій трансферного ціноутворення ТНК, зростання 

зовнішньої заборгованості тощо (для країни-реципієнта).  

Неоднозначний характер МПК ставить під сумнів доцільність їх повної 

лібералізації і покладання на ринкові механізми у забезпеченні ефективного 

розподілу фінансових ресурсів, та є підставою для обґрунтування необхідності 

ДРМПК, що є запорукою фінансової та макроекономічної стабільності. 

У роботі простежено дію трансмісійного механізму впливу збурень припливу і 

відпливу капіталу в умовах різних режимів монетарної політики і валютних курсів. 

На рис. 1 зображено вплив надмірного припливу капіталу на макроекономічні 
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показники перегрітої економіки. Автор доводить, що аналіз такого передавального 

механізму є підставою для обґрунтування необхідності застосування ДРМПК.  

 
Рис. 1. Трансмісійний механізм впливу збурень припливу капіталу за режиму плаваючого 

обмінного курсу для «перегрітої» економіки 

Джерело: складено автором. 

Аналіз впливу надмірного припливу чи відпливу капіталу на макроекономічне 

середовище малої відкритої економіки у короткостроковому періоді дав підстави 

дисертанту зробити висновки про те, що жоден із режимів монетарної політики у 

чистому вигляді не є достатньо ефективним для подолання збурень «гарячих 

грошей». У випадку надмірного припливу чи відпливу капіталу монетарній владі 

доцільно використовувати комбінацію монетарного і валютного таргетування, або ж 

інфляційне таргетування, в обох випадках доповнюючи їх заходами ДРМПК. 

ДРМПК визначено як сукупність заходів уряду і центрального банку країни, 

спрямованих на обмеження, стримування, перенаправлення або зміну будь-яких 

параметрів МПК. 

У роботі проаналізовано заходи та інструменти ДРМПК, їх класифікацію, 

причини імплементації, а також наслідки їхнього застосування. Із класифікації 

вирізнено ринкові та адміністративні заходи регулювання, тобто такі, що впливають 

на ціну і обсяг МПК відповідно. До адміністративних (кількісних) заходів 

регулювання належать порогові вимоги до інвестування, дозвільні процедури 

необхідні для здійснення транскордонних операцій з капіталом, прямі заборони 

репатріації чи неконвертованість валюти, кількісні обмеження і квоти на суму 

припливу капіталу в економіку, заборона певних видів портфельних потоків 

капіталу тощо. Серед ринкових (цінових) заходів варто виділити режими 

множинності обмінних курсів, податки, що дискримінують МПК за ознакою 

строковості іноземних запозичень, податки на дохід, джерелом походження якого є 

іноземні активи, обов’язкові невідшкодовувані резервні вимоги тощо. Автор 

констатує, що для країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою 

ринкові заходи регулювання є ефективнішими, оскільки можуть вирішувати 

ключові пруденційні проблеми за відсутності ефективних державних регуляторів 

фінансового ринку. Підвищуючи вартість зовнішніх запозичень та інвестицій за 

допомогою цінових заходів регулювання, держава може стабілізувати надмірний 

приплив капіталу, а також волатильність обмінного курсу. 

Зроблено висновок про те, що ДРМПК можна спрямувати на недопущення 

надмірної волатильності національної валюти, скорочення втечі капіталу у вигляді 

гарячих грошей, стримування надмірного припливу капіталу, що зумовлює істотні 

збурення у фінансовій системі країни-реципієнта та виникнення цінових бульбашок, 

а також підтримання незалежності національної монетарної політики. 

У другому підрозділі першого розділу простежено етапи еволюції 

економічних теорій, що пояснюють причини та наслідки міжнародного переміщення 

капіталу, із виділенням тих із них, що вивчають роль держави у регулюванні 

міжнародних фінансових потоків. З’ясовано, що основи сучасної теорії 

Приплив 
капіталу ↑ 

(CI)

Ринкова 
процентна 
ставка ↓ (i)

Курс націо-
нальної 

валюти ↑ 
(NER)

Рівень 
інфляції ↑ 

(π)

Чистий 
експорт ↓ 

(NE)

ВВП ↓ 
(GDP)



8 
 

міжнародного переміщення капіталу були закладені у працях А. Сміта і Д. Рікардо у 

контексті концепцій абсолютних та порівняльних переваг, а з плином часу 

дослідження МПК та ролі держави у їх регулюванні еволюціонувало разом із 

розвитком основних економічних шкіл та відображало їх панівні погляди. 

Детальний компаративний аналіз дав дисертантові змогу класифікувати основні 

теоретичні підходи до дослідження міжнародного переміщення капіталу, 

виокремивши традиційні теорії, концепції транснаціональних корпорації та прямих 

іноземних інвестицій, сучасні теорії портфельних інвестицій та теорію «втечі» 

капіталу (рис. 2).  

 
Рис. 2. Класифікація теорій міжнародного переміщення капіталу 

Джерело: складено автором. 

Огляд сучасних теоретичних концепцій дав можливість виокремити 

макроекономічні теорії, що оперують показниками обсягу, інтенсивності 

міжнародного експорту та імпорту капіталу, індикаторами макроекономічного 

середовища; а також мікроекономічні теорії, що досліджують поведінку ключових 

гравців на міжнародному ринку капіталу та враховують особливості цього ринку – 

прояви недосконалої конкуренції, монопольні та технологічні переваги ТНК тощо. 

Проведений аналіз дозволив дійти висновку про те, що у сучасній економічній науці 

не існує уніфікованого вичерпного підходу до пояснення та вирішення 

досліджуваної проблеми, головно через неоднозначний характер впливу експорту та 

імпорту капіталу на економічне зростання у країнах, що розвиваються, та країнах із 

розвинутою економікою. 

У дисертації також здійснено політико-економічний аналіз впливу 

парадигмальних змін у економічній науці на розвиток теорій ДРМПК та 
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обґрунтування економічної політики. Зроблено висновок про те, що ідеологія 

неоліберально-економічної організації та неокласична інтерпретація МПК стали 

чинниками формування економічної політики так званого «вмонтованого 

лібералізму» та інших сучасних концепцій неолібералізму, що ґрунтуються на 

різних моделях макропруденційного регулювання, які застосовували уряди 

провідних країн і міжнародних організацій у другій половині ХХ ст. 

Наприкінці першого розділу обґрунтовано вибір інструментарію дослідження, 

що містить систему показників та економічних моделей, зокрема модель наслідків 

лібералізації МПК для країн-донорів та країн-реципієнтів, модель «втечі» капіталу, з 

використанням прямих AD-AS, макроекономічну модель ефектів від «втечі» 

капіталу. Дисертант також розглядає методологічні труднощі, пов`язані з оцінкою 

ефективності ДРМПК, зокрема акцентує на проблемі відокремлення результатів 

державного регулювання міжнародних капітальних потоків від наслідків дії інших 

чинників, що впливають на макроекономічне середовище у певній країні. 

Резюмовано, що наявність диференціалу внутрішньої і світової процентних ставок є 

ознакою ефективного регулювання. Виділено також інші чинники ефективності 

заходів ДРМПК, а саме залежність від макроекономічної ситуації в країні, рівня 

інституційного розвитку та рівня розвитку ринку капіталу, можливості швидкої та 

ефективної імплементації заходів у макроекономічну політику тощо. 

У другому розділі «Макроекономічний аналіз державного регулювання 

міжнародних фінансових потоків у малих відкритих економіках» здійснено 

емпіричну оцінку рівня регульованості ринку капіталу у малих відкритих 

економіках; кластеризацію країн вибірки за інструментами та напрямком ДРМПК; 

виявлення макроекономічних ефектів політики управління МПК у малих відкритих 

економіках, на прикладі Бразилії та Ісландії; а також дослідження інституційних 

особливостей та макроекономічних наслідків ДРМПК в Україні. 

Враховуючи неоднозначність та дискусійний характер підходів до визначення 

категорії «мала відкрита економіка», дисертант проаналізував критерії до 

класифікації малих відкритих економік, запропоновані у сучасній економічній 

літературі, що дало підстави визначити малу відкриту економіку  як таку, що є 

прайстейкером, а отже, незважаючи на участь в обміні товарами й послугами з 

рештою світу, в тому числі й у міжнародному переміщенні капіталу, її внутрішні 

економічні процеси не мають впливу на основні показники функціонування 

світового ринку капіталу, такі як наприклад, процентна ставка. 

Для вирішення важливої методологічної проблеми, пов`язаної із оцінкою  та 

порівнянням рівня регульованості МПК у малих відкритих економіках, дисертант 

застосував просторово-динамічну модель панельних даних, запропоновану у 

дослідженні А. Фернандеза, М. Кляйна, А. Ребуччі, М. Шіндлера та М. Урібе. На 

основі аналізу «Щорічних звітів МВФ щодо режимів валютних курсів та валютних 

обмежень (Annual Reports on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions)», 

дисертантом здійснено емпіричну оцінку рівня регульованості МПК у 81 малій 

відкритій економіці на щорічній основі за 1995–2015 рр. 

Застосована методика дала змогу класифікувати досліджувані малі відкриті 

економіки за рівнем регульованості ринку капіталу на відкриті, доступні і закриті. 

До відкритих (закритих) країн належать ті, що регулюють в середньому менш ніж 15 

% (більш ніж 70 %) потоків капіталу впродовж періоду вибірки і обмежують менш 
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ніж 25 % (більш ніж 60 %) досліджуваних операцій протягом одного року. До групи 

доступних країн входять усі ті, що не увійшли до перших двох груп.  

Для кожної із країн вибірки обчислено дезагреговані та агреговані за видами 

(пайовий капітал, борговий капітал, інструменти грошового ринку, колективні 

інвестиції, деривативи, комерційні кредити, фінансові кредити, гарантії та поруки, 

прямі іноземні інвестиції, нерухомість) і напрямком МПК (приплив, відплив) 

коефіцієнти регульованості: 

                                    𝐾𝐶𝑖,𝑡
𝐼𝑁𝐹𝐿𝑂𝑊 =

1

10
∑ 𝑋𝑋𝑖,𝑗,𝑡

𝐼𝑁𝐹𝐿𝑂𝑊10
𝑗=1 ,                                 (1) 

                                𝐾𝐶𝑖,𝑡
𝑂𝑈𝑇𝐹𝐿𝑂𝑊 =

1

10
∑ 𝑋𝑋𝑖,𝑗,𝑡

𝑂𝑈𝑇𝐹𝐿𝑂𝑊10
𝑗=1 ,                                (2) 

де KCINFLOW
i,t – загальний коефіцієнт регульованості припливу капіталу для i-ої 

країни у році t; 

KCOUTFLOW
i,t – загальний коефіцієнт регульованості відпливу капіталу для i-ої 

країни у році t; 

XXINFLOW
i,j,t – показник регульованості припливу j-ого виду капіталу для i-ої 

країни у році t;  

XXOUTFLOW
i,j,t – показник регульованості відпливу j-ого виду капіталу для i-ої 

країни у році t. 

Аналіз динаміки агрегованих коефіцієнтів регульованості МПК дав змогу 

виявити обернену залежність між значенням коефіцієнтів регульованості і рівнем 

доходів у досліджуваних малих відкритих економіках. Резюмовано, що до закритих 

країн належать переважно країни з рівнем доходів нижче середнього та з низьким 

рівнем доходів, і навпаки. Вдалося також порівняти інтенсивність регулювання 

відпливу і припливу капіталу у різних групах країн до і після глобальної фінансової 

кризи 2008–2009 рр. Зауважено, зокрема, що для групи країн із високим рівнем 

доходів відбувалося значне зниження інтенсивності ДРМПК у передкризовий період 

і його посилення у період останньої фінансово-економічної кризи. 

Побудова дезагрегованих коефіцієнтів регульованості на основі широкої 

просторово-часової вибірки дала можливість дисертантові виявити позитивну 

кореляцію між рівнем регульованості різних видів припливу і відпливу капіталу, та 

зробити висновки про те, що більшість країн одночасно використовує заходи як 

антициклічного, так і проциклічного характеру. 

Застосувавши різні рівні агрегування коефіцієнта регульованості, автор 

оцінила та порівняла інтенсивність регулювання різних видів МПК у різних групах 

країн упродовж досліджуваного періоду та виявила тенденцію до зниження 

інтенсивності ДРМПК з фіксованим доходом у країнах із високим рівнем доходів на 

противагу посиленню регулювання цього виду потоків капіталу у країнах із низьким 

і середнім рівнем доходів. 

Другий підрозділ другого розділу дослідження розпочато із кластеризації 

країн вибірки за інструментами ДРМПК та за напрямком регулювання. Незважаючи 

на переваги використання цінових заходів регулювання для малих відкритих 

економік, що розвиваються, на практиці ці країни часто вдаються до заходів 

адміністративного регулювання. Зауважено, що адміністративні заходи порівняно 

частіше використовують для регулювання відпливу капіталу, тоді як цінові – для 

регулювання припливу. Водночас у багатьох випадках для здійснення ефективного 

ДРМПК ці країни застосовують їх у комплексі.  
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Далі здійснено макроекономічний аналіз ДРМПК на прикладі двох малих 

відкритих економік, у яких відбулись значні збурення припливу (Бразилія) та 

відпливу (Ісландія) капіталу після глобальної фінансової кризи 2008–2009 рр. З цією 

метою проаналізовано передумови та особливості лібералізації МПК у 

досліджуваних країнах напередодні рецесії, причини та негативні наслідки збурень 

потоків капіталу, заходи державного регулювання, що використані для подолання 

цих збурень, та їх вплив на основні макроекономічні показники обох економік. 

Підставою для вибору дисертантом Бразилії та Ісландії для аналізу стали результати 

оцінки рівня регульованості МПК, подані у підрозділі 2.1, а саме значне його 

зростання після глобальної фінансової кризи. 

Взявши до уваги результати кількісного аналізу впливу ДРМПК на показники 

макроекономічного середовища Бразилії впродовж 2009–2012 рр., здійсненого 

Б. Бауманом, К. Галлахером та ін., дисертант спробував провести якісний аналіз 

наслідків впровадження заходів ДРМПК, з метою відокремлення впливу інших 

чинників на макроекономічну динаміку досліджуваних країн.    

Проаналізувавши особливості лібералізації МПК у Бразилії та з’ясувавши 

причини подальшого посилення їх регулювання, автор здійснила якісний аналіз 

наслідків посилення ДРМПК та довела, що антициклічні ринкові заходи управління 

МПК у поєднанні з іншими заходами макроекономічної політики, виявились 

ефективними у досягненні макропруденційних цілей щодо недопущення надмірної 

ревальвації реала та розв`язання актуальної для економіки Бразилії дилеми 

«інфляція – поцінування національної валюти», а також забезпеченні незалежності 

монетарної політики центрального банку від світової процентної ставки, націленої 

на боротьбу з інфляцією і перегрівом економіки.  

У результаті дослідження зроблено висновок про те, що ДРМПК у малих 

відкритих економіках може сприяти зростанню незалежності монетарної політики, 

змінити структуру потоків капіталу і знизити тиск на реальний обмінний курс, проте 

воно менш вагомо впливає на обсяг цих потоків (рис. 3). 

 

Рис. 3. Динаміка чистого припливу капіталу за видами потоків  

(млрд дол. США, ліва вісь) та коефіцієнта регульованості припливу капіталу  

(%, права вісь), у Бразилії, 2005–2015 рр. 

Джерело: складено автором на основі даних МВФ. 
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Глибока фінансова криза 2008 р. в Ісландії була результатом дії не лише 

світової фінансової кризи, а й надмірного і стрімкого зростання банківського 

сектора, зумовленого головно корумпованою та неефективною приватизацією 

банків нечисленною групою представників політичної еліти, інтенсивним 

неконтрольованим припливом капіталу у 2005–2008 рр., що призвів до роздування 

«фінансової бульбашки», відсутністю ефективного регулювання з боку органів 

фінансового нагляду, ускладненого неефективною монетарною та фіскальною 

політикою центральних органів влади тощо. Втрата довіри іноземних інвесторів до 

економіки Ісландії через банкрутство комерційних банків і наявність значної 

зовнішньої заборгованості зумовила знецінення крони більш ніж на 30 % і різкий 

відплив капіталу з економіки. 

Відтак дисертант аналізує особливості застосування адміністративних заходів 

державного регулювання відпливу капіталу в Ісландії, що стали важливою 

інтегрованою складовою підготованої спільно урядом і МВФ «Програми 

економічного відродження». Вони зумовили істотні короткострокові втрати для 

економіки, що проявлялись у тимчасовому сповільненні економічного зростання, 

зниженні довіри іноземних інвесторів та суверенного кредитного рейтингу. 

Водночас впровадження відповідних заходів регулювання уможливило одночасне 

застосовування заходів стабілізаційної макроекономічної політики, що за інших 

обставин було б неможливим. Зокрема, було підвищено облікову ставку задля 

запобігання неконтрольованому знеціненню національної валюти. Крім того, заходи 

державного регулювання відпливу капіталу успішно поєднувалися з іншими 

заходами оздоровлення економіки, а саме реорганізацією банківського сектора, 

реструктуризацією заборгованості, відновленням золотовалютних резервів тощо. 

Обрана стратегія дозволила Ісландії впродовж короткого періоду часу подолати 

колапс банківської системи та глибоку фінансову кризу, досягти високих темпів 

зростання ВВП, знизити інфляцію та рівень безробіття, стабілізувати обмінний курс 

ісландської крони та подолати кризу зовнішньої заборгованості (рис. 4). 

 

Рис. 4. Динаміка припливу та відпливу капіталу (млрд дол. США, ліва вісь), темпів приросту 

ВВП та інфляції (%, права вісь) в Ісландії, 2005–2016 рр. 

Джерело: складено автором за даними МВФ. 
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У третьому підрозділі другого розділу дисертаційного дослідження 

проаналізовано трансмісійний механізм впливу збурень припливу і відпливу 

капіталу на макроекономічне середовище економіки України. Дисертант з’ясовує, 

що враховуючи потребу в значних інвестиційних ресурсах для модернізації і 

перебудови економіки, Україна здатна неминуче виграти від лібералізації МПК. 

Однак простеживши теоретичні наслідки повної лібералізації міжнародного 

переміщення капіталу в умовах нерозвинутості фінансового ринку та 

задекларованих режимів монетарної політики і валютного курсу, автор доходить 

висновку про те, що, за нинішнього рівня розвитку ключових механізмів 

господарської системи України, вільне переміщення капіталу призведе лише до 

погіршення макроекономічної ситуації,  негативної динаміки показника чистого 

припливу капіталу і зрештою до погіршення якісної структури потоків капіталу на 

користь короткострокових боргових зобов`язань. 

Врахування міжнародного досвіду та рекомендацій Нової інституційної 

позиції МВФ, дало дисертантові змогу окреслити умови здійснення успішної 

лібералізації МПК у сучасних реаліях української економіки, зокрема поступове і 

послідовне впровадження лібералізаційних заходів, зважаючи на рівень досягнення 

економікою України необхідних передумов, серед яких належний рівень розвитку 

інститутів фінансової системи, інституційна спроможність державних регуляторних 

органів управляти та абсорбувати негативні наслідки збурень припливу і відпливу 

капіталу, ефективність, послідовність та узгодженість інших заходів 

макроекономічної політики, удосконалення  вітчизняного законодавства тощо. 

У роботі проаналізовано динаміку коефіцієнтів регульованості припливу і 

відпливу капіталу в Україні (рис. 5), динаміку і наслідки МПК у вітчизняній 

економіці впродовж 2005–2017 рр., та випадки посилення його регульованості після 

глобальної фінансової кризи 2007–2009 рр. і політико-економічної кризи 2014–

2015 рр. Дисертант констатує низьку результативність заходів ДРМПК, проявами 

якої є, зокрема, надмірна волатильність міжнародних капітальних потоків, що 

виявилась у збільшенні припливу боргового короткострокового капіталу в Україну 

під час економічного піднесення всередині 2000-х рр. та стрімкому його відпливі під 

час кризи.  

 

Рис. 5. Часова динаміка коефіцієнтів регульованості ринку капіталу 

 в Україні, %, 1995–2015 рр. 

Джерело: складено автором. 
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Зазначено, що ефективність заходів ДРМПК залежатиме від впровадження 

законодавчих та нормативно-правових новацій, що мають сьогодні місце у політиці 

валютного та податкового регулювання України, зокрема у сферах трансферного 

ціноутворення, валютної лібералізації, боротьбі із розмиванням оподатковуваної 

бази та виведенням прибутку з-під оподаткування (пакет законів протидії BEPS) 

тощо.  

У третьому розділі «Перспективи реформування державного регулювання 

міжнародних потоків капіталу в умовах фінансової глобалізації» дисертант 

зазначає, що важливим етапом у процесі визнання ефективності ДРМПК стало 

ухвалення Виконавчою радою МВФ у грудні 2012 р. Нової інституційної позиції 

(New institutional view) щодо фінансової лібералізації і політики управління МПК, 

згідно з якою лібералізація МПК має стати довгостроковою стратегією економічної 

політики, а помірковане використання заходів ДРМПК має бути спрямоване на 

подолання негативних наслідків лібералізації. Особливо це стосується країн із 

неусталеними господарськими системами, яким МВФ рекомендує поступову 

лібералізацію, що повинна враховувати рівень розвитку та ефективність 

функціонування національної фінансової системи, а заходи державного 

регулювання мають застосовуватись у поєднанні з іншими заходами 

макроекономічної політики, які є реакцією на зміну кон`юнктури глобальних ринків 

задля забезпечення довгострокової фінансової стійкості національної економіки.  

У роботі проаналізовано і зіставлено погляди закордонних дослідників на 

Нову інституційну позицію МВФ. Проаналізовано емпіричні факти про те, що 

маркопруденційні заходи ДРМПК напередодні світової фінансової кризи 2008–

2009 рр. дали можливість багатьом країнам пом`якшити негативний вплив проявів 

фінансової нестабільності на макроекономічне середовище. 

 На основі проведеного аналізу автор доходить висновку про те, що кожна 

країна повинна критично приймати до уваги Нову інституційну позицію МВФ при 

формуванні власної політики управління МПК і враховувати макроекономічні та 

інституційні особливості економіки. Дисертант також зауважує, що Нова 

інституційна позиція МВФ має лише рекомендаційний характер, а отже, окремі 

країни не зможуть повною мірою скористатися його рекомендаціями, у зв’язку із їх 

участю в інших міжнародних організаціях,  торговельних або інвестиційних 

договорах, умови участі в яких не узгоджуються з позицією МВФ. 

Зауважено, що сучасне динамічне та інноваційне фінансове середовище 

породжує все нові обхідні стратегії, які щоразу вдосконалюються, стаючи все 

винахідливішими та важчими для викриття органами фінансового нагляду. У зв’язку 

з цим, проаналізовано численні способи уникнення ДРМПК (табл. 1),  кількість та 

якість яких головно залежить від рівня розвитку фінансового ринку та 

удосконалення фінансових інновацій.  

У третьому розділі дослідження також окреслено низку інституційних 

чинників підвищення ефективності ДРМПК у малих відкритих економіках з 

неусталеними господарськими системами, а саме: впровадження достатньо 

жорсткого і динамічного регулювання; забезпечення належного дотримання заходів 

державного регулювання за допомогою системи ефективного нагляду і контролю; 

досягнення консенсусу різних підходів та рекомендацій щодо регулювання МПК на 

рівні міжнародного співтовариства і їх ефективна координація на глобальному рівні; 
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комплексний перегляд умов торговельних та інвестиційних угод задля усунення 

правових бар'єрів для здійснення регулювання; політико-економічний контекст 

прийняття рішень, тобто усунення політичних перепон для впровадження ДРМПК.  

Таблиця 1 

Способи уникнення ДРМПК 

С
п

о
сі

б
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н
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н

я
 

р
ег

у
л

ю
в

а
н

н
я

 

Напрямок потоків капіталу, що регулюються 

Притік капіталу Відтік капіталу 

Купівля депозитарних розписок 

вітчизняних компаній 

Корупційні схеми, підкуп банківських та 

державних службовців 

Маскування короткострокових потоків 

капіталу під ПІІ 

Вивезення грошових коштів упродовж 

туристичних або ділових поїздок 

Формальна пролонгація терміну 

надання кредиту  

Контрабанда товарів та депонування 

надходжень від їх продажу поза межами 

юрисдикції країни походження товару Керрі-трейдинг на валютному ринку 

Фальсифікація рахунків-фактур товарів 

Метод «випередження та відставання» (leads and lags) 

Заміщення заборонених активів дозволеними 

Використання деривативів 

Джерело: складено автором. 

Зазначено, що чисельність та складність, як двосторонніх, так і 

багатосторонніх,  торговельних та інвестиційних угод, що характерна сьогодні для 

будь-якої країни світу, зумовлює те, що положення одних із них неминуче 

суперечать положенням інших, зокрема й щодо заборони чи можливості здійснення 

ДРМПК. За таких умов, необхідно внести до відповідних угод положення про 

спеціальні уніфіковані захисні заходи (safeguards), що уможливлюють 

впровадження державою регуляторних заходів за виправданої необхідності. 

Потрібний збалансований підхід, що передбачатиме поєднання заходів міжнародної 

кооперації та ефективного державного нагляду у сфері регулювання МПК, що 

дозволить країнам скористатися перевагами фінансової глобалізації, водночас 

мінімізувавши ризики, пов'язані з надмірним припливом чи відпливом капіталу. 

ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення важливого 

наукового завдання, що полягає у дослідженні ДРМПК у малих відкритих 

економіках. Результати проведеного дослідження дають підставу зробити такі 

наукові висновки і пропозиції.  

1. Багатоаспектний характер міжнародного переміщення капіталу з позиції 

форм, цілей, напрямків тощо, зумовлює його визначення як процесу переміщення за 

межі або в країну капіталу у грошовій чи іншій формі, що може здійснюватися 

міжнародними фінансовими організаціями, урядами, фінансовими і нефінансовими 

компаніями, приватними особами з метою фінансування виробництва, торгівлі, 

інвестування, спекуляції або з іншою метою задля отримання прибутку, 

підприємницької чи інших економічних, соціальних і політичних вигід. МПК можна 

також класифікувати за рівнем регульованості на абсолютно регульовані (рівень 

регулювання яких становить понад 70 %), відносно регульовані (рівень регулювання 

– у межах від 15 % до 70 %) та нерегульовані (рівень регулювання – менше 15 %). 

2. Авторське розуміння ДРМПК полягає у тлумаченні його як сукупності 

заходів уряду і центрального банку країни, спрямованих на обмеження, 
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стримування, перенаправлення або зміну будь-яких параметрів МПК. Найчастіше 

усі ці заходи класифікують на адміністративні (кількісні) та ринкові (цінові). У 

практиці здійснення ДРМПК часто використовують їх комбінацію, втім 

адміністративні заходи відносно частіше використовують для регулювання відпливу 

капіталу, у той час як цінові – для регулювання припливу. У неусталених 

господарських системах результативніше використовувати цінові заходи 

регулювання, оскільки вони можуть вирішувати ключові макропруденційні 

проблеми за відсутності ефективних фінансових інституційних регуляторів. 

3. Збурення припливу і відпливу капіталу чинять вагомий вплив на економіку, 

зокрема на її процентну ставку, валютний курс, рівень інфляції, стан платіжного 

балансу і у кінцевому підсумку на її реальний сектор. Дослідження трансмісійного 

механізму впливу цих збурень свідчить про те, що жоден із режимів монетарної 

політики у чистому вигляді не є ефективним щодо подолання негативних наслідків 

міжнародного переміщення капіталу. За таких умов необхідним є ефективне 

(органічне) поєднання монетарного, валютного чи інфляційного таргетування із 

заходами ДРМПК. 

4. Загалом погляди економістів на міжнародне переміщення капіталу та роль 

держави у його регулюванні пройшли довгий еволюційний шлях розвитку, що 

визначався як загальними парадигмальними змінами в економічній науці, так і 

глобальними змінами у господарській практиці. У сучасній економічній науці не 

існує уніфікованого підходу до пояснення та вирішення досліджуваної проблеми 

головно через неоднозначний характер чинників експорту та імпорту капіталу і їх 

впливу на економічне зростання у країнах, що розвиваються, та у країнах з 

розвинутою економікою. Вагомий внесок у розвиток економічних теорій, що 

обґрунтовують необхідність ДРМПК зробили представники кейнсіанського 

напрямку, які відстоювали гіпотезу про настання фінансової нестабільності в умовах 

відкритості економіки. Політико-економічний аналіз теоретичних концепцій 

ДРМПК дав підстави зробити висновок про те, що вони покладені в основу 

формування економічної політики провідних країн, що базується на різних моделях 

макропруденційного регулювання. 

5. Критеріями ефективності заходів ДРМПК є високий ступінь незалежності 

монетарної політики центрального банку від світової процентної ставки, зниження 

тиску на реальний обмінний курс, зміна якісної структури МПК на користь 

довгострокових інвестицій, забезпечення умов дотримання та недопущення 

реалізації стратегій та схем уникнення заходів регулювання. Тривале застосування 

інтенсивного ДРМПК може спричинити дестабілізуючий вплив як на поведінку 

економічних суб’єктів через зниження очікуваного рівня віддачі на заощадження, 

обмеження можливостей міжнародної диференціації портфеля фінансових активів 

задля зниження систематичних ризиків, зростання стимулів до застосування схем і 

методів уникнення державного регулювання; так і на процеси поширення новітніх 

технологій, економічне зростання та розвиток країн-реципієнтів та донорів капіталу. 

6. На основі побудови та обчислення агрегованих коефіцієнтів регульованості 

МПК малі відкриті економіки можна класифікувати на відкриті (що регулюють 

менш ніж 15 % МПК впродовж періоду), закриті (регулюють більш ніж 70 % 

потоків) і доступні (усі ті, що не увійшли до перших двох груп). Аналіз часової 

динаміки цих коефіцієнтів упродовж 1995–2015 рр. свідчить про: 1) існування 
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оберненої залежності між рівнем регульованості МПК та рівнем доходів у 

досліджуваних економіках; 2) зниження інтенсивності державного регулювання 

припливу і відпливу капіталу у малих відкритих економіках з низьким рівнем 

доходів у 1990-х роках та його посилення з початку ХХІ ст., зумовлене зростанням 

рівня фінансової відкритості економік та фінансової нестабільності; 3) зниження 

рівня регульованості припливу і відпливу капіталу у малих відкритих економіках з 

високим рівнем доходів, що розпочалося з початку ХХІ ст. і змінилося його 

посиленням під час глобальної фінансової кризи 2008–2009 рр. та у посткризовий 

період відновлення. 

7. Глобальна фінансово-економічна криза 2008–2009 рр. зумовила істотне 

зростання рівня регульованості МПК як у розвинутих економіках, так і у тих, що 

розвиваються. Якісний аналіз ДРМПК у Бразилії (малій відкритій економіці з 

високим коефіцієнтом регульованості припливу капіталу) та Ісландії (малій 

відкритій економіці з високим коефіцієнтом регульованості відпливу капіталу) у 

посткризовий період дав підстави зробити висновок про те, що: по-перше, 

запорукою дієвості заходів ДРМПК є їх органічне поєднання з інструментами 

макроекономічної і макропруденційної політики та іншими заходами оздоровлення 

економіки; по-друге, заходи ДРМПК слугують посиленню дієвості традиційної 

стабілізаційної політики, водночас, на початкових етапах їх імплементації, можливі 

тимчасові втрати для економіки, що виявляються у сповільненні темпів 

економічного зростання, зниженні суверенного кредитного рейтингу, втраті довіри з 

боку інвесторів тощо; по-третє, негативними наслідками впровадження ДРМПК є 

регуляторний арбітраж та удосконалення способів уникнення регулювання, що 

вимагають забезпечення гнучкості державної політики управління МПК, її 

постійного моніторингу і коригування. 

8. Аналіз динаміки коефіцієнтів регульованості припливу і відпливу капіталу  

в Україні за 1995–2015 рр. дав підстави для висновку про відносно високий рівень 

регульованості, характерний для України впродовж усіх років незалежності, що став 

однією із причин нерозвинутості внутрішнього фінансового ринку через відсутність 

конкуренції з боку іноземних емітентів, а також неспроможність українських 

резидентів у законний спосіб інвестувати у закордонні активи. Водночас посилення 

заходів ДРМПК упродовж кризових періодів мало неоднозначний вплив на 

вітчизняне макроекономічне середовище – з одного боку, вони частково сприяли 

поліпшенню стану платіжного балансу, зниженню тиску на обмінний курс гривні, а 

з іншого боку, не забезпечили позитивної динаміки індикаторів економічного 

зростання. Дисертант доходить висновку про те, що курс НБУ на лібералізацію 

МПК, задекларований у 2016 р., матиме позитивні макроекономічні наслідки для 

економіки України тільки за умови, що супроводжуватиметься послідовною 

монетарною і фіскальною політикою, імплементацією прийнятого законодавства 

щодо валютної лібералізації, заходами, спрямованими на підвищення інституційної 

спроможності фінансового сектора економіки, та прийняттям пакету законодавчо-

нормативних актів, що забезпечують протидію BEPS (розмиванню оподатковуваної 

бази та виведенню прибутку з-під оподаткування). 

9. Вагомий вплив на формування національної політики управління МПК має 

інституційна позиція провідних міжнародних організацій, що значно 

еволюціонувала після глобальної фінансової кризи 2008–2009 рр. Відповідно до 
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Нової інституційної позиції МВФ, задля уникнення негативних наслідків надмірної 

волатильності та збурень короткострокових потоків капіталу, що створюють загрозу 

фінансовій та економічній стабільності, урядам країн рекомендовано стратегію 

лібералізації міжнародного переміщення капіталу доповнити за необхідності 

тимчасовим використанням недискримінаційних заходів ДРМПК. Критичний аналіз 

Нової інституційної позиції, що базується на емпіричних оцінках кореляційного 

зв’язку між рівнем лібералізації МПК та економічним зростанням, свідчить про те, 

що повна лібералізація не є запорукою економічного піднесення в малих відкритих 

економіках. Необхідною умовою імплементації поетапної стратегії лібералізації має 

стати належний рівень розвитку макроекономічного та інституційного середовища. 

10. До інституційних чинників підвищення ефективності ДРМПК у малих 

відкритих економіках з неусталеними господарськими системами належать: 

створення умов для здійснення достатньо жорсткого і динамічного регулювання; 

формування системи ефективного нагляду і контролю за належним дотриманням 

заходів державного регулювання; ефективна координація підходів та рекомендацій 

щодо регулювання МПК на глобальному рівні; комплексний перегляд умов чинних 

торговельних та інвестиційних угод задля усунення правових бар'єрів для 

здійснення регулювання.  
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АНОТАЦІЯ 

Лаба І. З. Державне регулювання міжнародного переміщення капіталу у малих 

відкритих економіках. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. 

Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. 

У дисертаційній роботі досліджено теоретико-методологічні засади державної 

політики управління МПК і здійснено макроекономічний аналіз ефективності такої 

політики у межах малих відкритих економік. 

Узагальнено теоретичні положення щодо суті МПК та особливостей їх 

державного регулювання. З’ясовано дію трансмісійного механізму впливу збурень 

припливу і відпливу капіталу на основні показники макроекономічного середовища 

за різних режимів монетарної політики та валютних курсів, а також еволюцію 

поглядів представників основних економічних шкіл і напрямів економічної науки на 

МПК та роль держави у їх регулюванні. 

Здійснено оцінювання рівня державного регулювання припливу і відпливу 

різних компонентів потоків капіталу у малих відкритих економіках. Проаналізовано 

причини, інструментарій і наслідки ДРМПК впродовж та після глобальної 

фінансової кризи 2008–2009 рр. у Бразилії, Ісландії та Україні. 

Простежено позицію провідних міжнародних фінансових інститутів щодо 

фінансової лібералізації та доцільності управління МПК, а також визначено 

напрямки підвищення ефективності ДРМПК у малих відкритих економіках з 

неусталеними господарськими системами. 

Ключові слова: міжнародне переміщення капіталу, міжнародні потоки капіталу, 

державне регулювання міжнародних потоків капіталу, адміністративні заходи 

регулювання, ринкові заходи регулювання, рівень регульованості, монетарна 

політика, трансмісійний механізм, процентна ставка, ефективність. 
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АННОТАЦИЯ 

Лаба И. З. Государственное регулирование международного движения 

капитала в малых открытых экономиках. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.01 – экономическая теория и история экономической мысли. – 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко. – Львов, 2019. 

В диссертационной работе исследованы теоретико-методологические основы 

государственной политики управления МПК и осуществлено макроэкономический 

анализ эффективности такой политики в пределах малых открытых экономик. 

Обобщены теоретические положения по сути МПК и особенностей их 

государственного регулирования. Выяснено действие трансмиссионного механизма 

влияния шоков притока и оттока капитала на основные показатели 

макроэкономической среды при различных режимах монетарной политики и 

валютных курсов, а также эволюцию взглядов представителей основных 

экономических школ и направлений экономической науки на МПК и роль 

государства в их регулировании.  

Осуществлено оценку уровня государственного регулирования притока и 

оттока различных компонентов потоков капитала в малых открытых экономиках. 

Проанализированы причины, инструментарий и последствия ГРМПК в течение и 

после глобального финансового кризиса 2008–2009 гг. в Бразилии, Исландии и 

Украине.  

Прослежена позиция ведущих международных финансовых институтов по 

финансовой либерализации и целесообразности управления МПК, а также 

определены направления повышения эффективности ГРМПК в малых открытых 

экономиках с неустойчивыми хозяйственными системами. 

Ключевые слова: международное перемещение капитала, международные 

потоки капитала, государственное регулирование международных потоков 

капитала, административные меры регулирования, рыночные меры регулирования,  

уровень регулируемости, монетарная политика, трансмиссионный механизм, 

процентная ставка, эффективность. 

 

SUMMARY  

Laba I. Z. Government regulation of international capital flows in small open 

economies. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Economics, specialty 08.00.01 – Economic Theory 

and History of  Economic Thought. Lviv Ivan Franko National University. – L’viv, 2019. 

The thesis researches theoretical and methodological principles of government 

policy of international capital flows management and carries out macroeconomic analysis 

of the effectiveness of such policy in small open economies. 

The essence of the concepts of international capital flows, international capital 

movement, and international capital migration is defined. Main theoretical approaches 

concerning the nature, factors, and consequences of international capital movements and 

peculiarities of their government regulation are generalized. The controversial nature of 

international capital flows in the context of strengthening globalization processes is 

clarified. Classifications of international capital flows and their government regulation 

measures are systematized and supplemented. The effect of the transmission mechanism of 



capital inflow and outflow disturbances on the main indicators of macroeconomic 

environment under different monetary regimes and exchange rates are studied out, 

and the evolution of views of the main economic schools and directions of economic 

science on international capital flows and the role of government in their regulation is 

investigated. 

An assessment of the government regulation rate of different types of capital 

inflows and outflows in 81 small open economies is carried out on an annual basis for 

1995–2015, by calculating aggregated and disaggregated international capital flows 

regulation coefficients, thus, constructing cross-country dynamic panel data model. 

Researched countries are also clustered according to the instruments and directions of 

international capital flows regulations.  

Particular attention is paid to the analysis of the causes, instruments, 

institutional peculiarities and macroeconomic consequences of government regulation 

of international capital flows during and after the global financial crisis of 2008–2009 

in Brazil (capital inflow regulation), Iceland (capital outflow regulation). The 

assessment of the international capital flow regulation rate is also carried out for the 

Ukrainian economy and its ambiguous influence on macroeconomic environment is 

found out. 

The views of leading international financial institutions concerning financial 

liberalization and government regulation of international capital flows are traced. 

Particularly, IMF’s New institutional view» on the liberalization and management of 

capital flows is closely analyzed. The directions of increasing the efficiency of 

international capital flows government regulation in small open economies with 

underdeveloped institutional environment are also defined. 

Key words: international capital movement, international capital flows, 

government regulation of international capital flows, administrative regulation 

measures, market-friendly regulation measures, rate of regulation, monetary policy, 

transmission mechanism, interest rate, effectiveness. 
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