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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Нові ринкові економіки (НРЕ) все більше інтегруються  

в глобальний економічний простір і значною мірою залежать від зовнішніх 

чинників розвитку. Відтак, залучення і використання зовнішнього фінансування 

часто виступає вагомою складовою стратегії їх зростання. Залучення зовнішніх 

чинників розвитку є складний й суперечливий процес, позитивний результат якого 

визначається поєднанням  зусиль держави, що дбає про національні інтереси, та 

зусиль економічних агентів, які мають забезпечувати  ефективність залучених 

ззовні ресурсів. В цьому контексті, побудова оптимально працюючих 

інституційних механізмів залучення зовнішнього фінансування є однією із базових 

передумов для комплексної трансформації національних економік загалом. 

Проблема впливу інституційного середовища на процеси залучення 

зовнішнього фінансування постає все більш актуальною у посткризовий період 

розвитку як окремих країн, так і світового господарства в цілому. Зокрема, 

актуальним є питання використання зовнішнього фінансування та інституційних 

механізмів його забезпечення як важливого фактору подальшого розвитку нових 

ринкових економік як складової  світового господарства. Темпи економічних 

перетворень у країні знаходяться у прямій залежності від ефективності та 

відповідності національного інституційного забезпечення. Тому, інституційні 

зміни мають відбуватися у відповідності до наявних макроекономічних реалій та 

сприяти реалізації комплексної державної стратегії трансформаційного розвитку. 

Механізми оптимізації фінансових потоків є джерелом покращення інвестиційного 

клімату країни та підвищення ефективності її загального економічного потенціалу. 

Тому, питання залучення зовнішнього фінансування та його інституційне 

забезпечення в контексті практичної реалізації трансформаційних перетворень у 

нових ринкових економіках є достатньо актуальним і потребує подальшого 

наукового дослідження та обґрунтування. 

Теоретико-методологічну основу дослідження процесу зовнішнього 

фінансування та його інституційного забезпечення становлять праці класиків 

економічної науки А.Сміта, Д. Рікардо, представників різноманітних її напрямів і 

шкіл, зокрема неокласичної (А. Маршалл, М. Фрідмен, Ф. фон Хайєк, Дж. 

Стіглер), неокейнсіанської (Дж. Робінсон, Е. Харрорд, Дж. Тобін, Р. Лукас), 

неокласичного синтезу (П. Самуельсон) та неоінституціоналізму (Дж. Гелбрейт, Д. 

Белл, Р. Коуз, Д. Норт, Г. Беккер). Питання ринкових трансформаційних 

перетворень у їх взаємодії з різноманітними інституціями стали об’єктом 

досліджень таких відомих українських вчених як: А. Вергун, А. Гальчинський, В. 

Геєць, Л. Кістерський, С. Мочерний, А. Поручник, Д. Расшивалов, О. Рогач, А. 

Румянцев, А. Філіпенко, О. Шнирков та ін. Окремі аспекти впливу зовнішнього 

фінансування на розвиток країн з новими ринковими економіками розглядається у 

працях В. Шевченка та  інших вчених. 

Механізми фінансових інвестицій досліджуються в статтях Е.Ібрагімова 

В.Шелудька, А.Шеремета, залучення зовнішніх ресурсів у формуванні місцевих 

бюджетів – у працях О.Диби О. М., В.Крука, Т.Майорової, зовнішнє фінансування 

нових індустріальних країн – у роботах Хе Кінг Фонга, М.Богуславського, Ю. 
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Ширяєва тощо.  

Ґрунтовні дослідження зазначених та інших учених створили базис теорії, 

методології та методики дослідження сутності нових ринкових економік, 

інституційного забезпечення їх подальшого розвитку та функцій зовнішнього 

фінансування у трансформаційних процесах. 

Проте, незважаючи на значну кількість та глибину досліджень, існує низка 

невирішених питань у контексті оптимізації інституційного забезпечення 

механізмів залучення зовнішнього фінансування, їх зв’язку із трансформаційними 

перетвореннями та роллю держави в цих процесах. 

Зокрема, це проблемне поле потребує подальшого поглибленого аналізу в 

контексті взаємодії глобальних, регіональних та національних  інституційних  

механізмів фінансування у країнах з новими ринковими економіками, 

структурними трансформаціями цих механізмів та їх ефективністю. Потребують 

подальшого дослідження особливості функціонування та напрями оптимізації  

інституційних  механізмів в окремих трансформаційних економіках, зокрема в 

Україні. 

Вагомість зазначених проблем, їх актуальність та необхідність вирішення 

зумовили вибір теми дисертаційної роботи, логіку і структуру дослідження. 

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

роботу виконано згідно тем наукових досліджень кафедри міжнародного бізнесу 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка: «Стратегія інтеграції України у світову економіку» та «Галузеві 

особливості формування міжнародних бізнес стратегій українських компаній», які 

є складовими частинами відповідних загальнонаукових тем Інституту 

міжнародних відносин «Україна у міжнародних інтеграційних процесах» (номер 

державної реєстрації ДР №11 БФ 048-01) та «Асоціація як новий формат відносин 

України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та 

інформаційний аспекти» (номер державної реєстрації №16 БФ 048-01), які, в свою 

чергу, є складовою комплексної програми наукових досліджень Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного 

розвитку України в умовах  світових процесів глобалізації» на 2011–2015 роки. 

Основний внесок автора у дослідження цієї теми полягає в аналізі інституційних 

механізмів залучення зовнішнього фінансування в нових ринкових економіках та 

обґрунтуванні необхідності ефективного інституційного забезпечення 

інвестиційних процесів. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є наукове 

обґрунтування концептуальних засад побудови і структурної трансформації 

інституційних механізмів залучення зовнішнього інвестування у країнах з новими 

ринковими економіками, зокрема, в Україні.  

Відповідно до окресленої мети в дисертації визначені наступні конкретні 

завдання: 

 визначити зміст та напрями генези концептуалізації теоретичних підходів 

до проблеми зовнішнього фінансування нових ринкових економік; 



 

 

3 

 поглибити розкриття методологічних засад та мотиваційних складових 

інституційних механізмів залучення зовнішнього фінансування у 

трансформаційних економіках; 

 структурно та змістовно розкрити трансформаційні зміни та еволюцію 

інституційних механізмів зовнішнього фінансування; 

 виявити особливості трансформації інституційної підтримки іноземних 

інвесторів; 

 виявити взаємовплив інституційних чинників та динаміки потоків 

капіталу;  

  емпірично ідентифікувати взаємозв’язок еволюції інституційного 

середовища та потоків зовнішнього фінансування; 

 обґрунтувати напрями вдосконалення інституційних механізмів 

залучення  зовнішнього фінансування в Україні; 

  оцінити перспективи розвитку інститутів державного регулювання 

залучення зовнішнього фінансування в Україні. 

Об’єктом дослідження є процеси зовнішнього фінансування національних 

економік в умовах глобалізації.  

Предметом дослідження є система інституційних механізмів зовнішнього 

фінансування країн з новими ринковими економіками. 

Методи дослідження. Об’єкт і предмет дослідження зумовили вибір 

теоретико-методологічних засад і методів його проведення. Основою методології 

дослідження є теоретична спадщина світової та вітчизняної економічної думки. 

При написанні дисертації використано низку як загальнонаукових, так і 

спеціальних методів дослідження: метод аналізу та синтезу, історичний метод, 

системний, логічний та діалектичний методи для дослідження ґенези 

концептуальних підходів до проблеми залучення зовнішнього фінансування 

(підрозділи 1.1., 1.2.), порівняльного аналізу (підрозділи 2.1., 2.2., 2.3.) Також, 

використано сучасні методи статистичного аналізу, регресійного дослідження, 

економіко-статистичного моделювання (підрозділи 3.2., 3.3.) для дослідження 

структури прямих іноземних інвестицій в Україну та розробки заходів із 

вдосконалення інституційного забезпечення залучення зовнішнього 

фінансування,зокрема й країн з НРЕ. 

Сучасні методи дозволили представити логічні зв’язки між досліджуваними 

параметрами в формі економетричних рівнянь та статистичних моделей, які були 

використані для кількісної оцінки ефективності залучення зовнішнього 

фінансування. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні актуального 

науково-прикладного завдання, а саме в обґрунтуванні концептуальних засад 

побудови і структурної трансформації інституційних механізмів залучення 

зовнішнього інвестування у країнах з новими ринковими економіками, зокрема, в 

Україні, адекватних новим умовам і викликам посткризового періоду. 

Нові і найбільш суттєві наукові положення, що отримані особисто автором і 

виносяться на захист, полягають у такому: 

вперше: 

- розкрито і доведено, що, на відміну від існуючих досліджень, 
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концептуально сучасні інституційні механізми залучення зовнішнього 

фінансування нових ринкових економік являють собою результат генези 

теоретичних підходів, практична реалізація яких сформувала суперечливу, 

внутрішньо структуровану систему інститутів різного (одиничного, особливого та 

загального) рівня. Діалектична взаємодія і  взаємодоповнення одиничного 

(національний інституційний механізм), особливого (регіональні міжнародні 

механізми) та загального (глобальні інституції та їх механізми) призвела у 

посткризових умовах нових ринкових економік до формування якісно нової 

інституційної системи. Сутнісними ознаками і структурними елементами такої 

системи виступають як трансформаційна адаптація існуючих різнорівневих 

інституційних механізмів залучення зовнішнього фінансування, так і виникнення 

нових інститутів, адекватних сучасному етапу розвитку світового господарства, 

фінансової глобалізації, її викликів та загроз; 

удосконалено: 

 визначення методологічних засад та мотиваційних рушіїв побудови 

інституційних механізмів зовнішнього фінансування у трансформаційних 

економіках, якими часто не є конкурента якість позикових та залучених коштів.  

Зокрема, інституційні перешкоди призводять до спотворення конкурентної якості 

джерел фінансування, коли позикові кошти є у більш вигідній конкурентній 

позиції, у порівнянні з коштами інвесторів. Інституційна демотивація інвесторів  

призводить до негативних макроекономічних наслідків для  країн з ринками, що 

формуються: виникає структурний дисбаланс між активами й зобов’язаннями, і 

економіка постає більш уразливою до циклічних коливань; 

 теоретичне тлумачення сутності інституційного механізму 

зовнішнього фінансування. Обґрунтовано, що, на відміну від існуючих тлумачень, 

інституційний механізм залучення зовнішнього фінансування пов’язаний із 

використанням формальних, неформальних і комбінованих інституцій 

(економічних, соціальних, правових, політичних та ін.) у відповідному 

інституційному середовищі. Функціонування цього механізму націлене на 

ефективне залучення й використання іноземного капіталу, зменшення 

трансформаційних і трансакційних витрат. Такий механізм являє собою систему 

впорядкування ролей і взаємовідносин економічних агентів, зокрема 

транснаціональних корпорацій та їх філій, діяльність яких регулюється за 

допомогою інституцій; 

 емпіричну оцінку взаємовпливу інституційних чинників та динаміки 

вхідних потоків капіталу на основі статистичного масиву даних для великої 

вибірки країн. Використання регресійного аналізу до оцінки впливу інституційних 

чинників на потоки капіталу дало змогу виявити та ранкувати  найважливіші серед 

них. Найбільший вплив виявили інститути монетарної свободи, а саме відсутність 

інституційного контролю за цінами та інфляцією. Кількісне зростання значення 

показника цього інституту демонструє суттєве збільшення обсягу вхідного 

зовнішнього фінансування; на другій та третій позиції – інститути, що 

забезпечують свободу торгівлі та зменшують  податковий тягар; 

набули подальшого розвитку: 
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 обґрунтування напрямів удосконалення інституційних механізмів 

залучення зовнішнього фінансування в Україні. Обґрунтовано, що, на відміну від 

існуючих підходів, удосконалення інституційного середовища в Україні має 

включати гармонізацію конкурентних відносин між фінансовими посередниками 

трьох типів: депозитного, кредитно-ощадного та інвестиційного. Зростання 

конкуренції між посередниками різних типів сприятиме «переливу капіталу» між 

ними та забезпеченню оптимального рівня рентабельності та максимально 

можливої якості фінансових послуг. Динаміка інституційного середовища не має 

наближувати вітчизняний ринок до зростання впливу олігополістичних проявів. До 

основних негативних ознак олігополії в цьому контексті можна віднести: 

максимізацію прибутку через обмеження кількості та підвищення цін; негнучкість 

господарської системи; уповільнення трансформаційних перетворень через 

нечуттєвість до цінових змін; використання переважно екстенсивних, а не 

інтенсивних чинників; невисокі темпи економічного зростання в довгостроковому 

періоді; 

 оцінка перспектив розвитку інститутів державного регулювання 

залучення зовнішнього фінансування в Україні та визначення інституційних 

пріоритетів України. Аргументовано, що подальший розвиток відповідних 

інститутів має починатись з усунення системної «інституційної пастки», яка 

спричинена високим рівнем монополізації економіки та виявляється в 

неоптимальній структурі власності і неефективному менеджменті галузевого рівня 

й відсутності інституційної мотивації іноземних інвесторів, зокрема, у 

висококонкурентних галузях економіки. 

Практичне значення одержаних результатів. Викладені в дисертації 

висновки і пропозиції можуть бути впроваджені як на стадії вдосконалення 

державної стратегії співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, так і на 

стадії безпосередньої реалізації програми трансформаційних перетворень та 

підвищення якості інституційного середовища у країнах з новими ринковими 

економіками, зокрема й в Україні. Основний зміст роботи та її результати можуть 

знайти застосування при розробці навчальних програм із міжнародних 

економічних відносин і спеціалізованих курсів на тему залучення зовнішнього 

фінансування у вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку фахівців із 

зовнішньоекономічної діяльності. В цілому, отримані результати також можуть 

бути використані в дослідженнях, проведених у наукових установах, що 

займаються дослідженням окресленого кола питань. 

Наукові результати дисертаційного дослідження щодо вдосконалення 

інституційних механізмів залучення зовнішнього фінансування економіки 

України; обґрунтування інституційних пріоритетів державного регулювання; 

перспектив залучення зовнішнього фінансування та забезпечення інноваційного 

розвитку були прийняті до впровадження  в практику Державної компанії з 

експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення 

«УКРСПЕЦЕКСПОРТ» (акт № USE-13.3-12027 від 21.10.2015) та ТОВ «А.Т.К.» 

(акт № б/н від 12.10.2015). Результати досліджень упроваджені в навчальний 

процес кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка для студентів напряму 
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06.030206 – міжнародний бізнес в робочих програмах дисциплін «Інноваційно-

інвестиційний менеджмент в міжнародному бізнесі», «Ризик-менеджмент в 

міжнародному бізнесі» та «Міжнародний фінансовий менеджмент та міжнародні 

корпоративні фінанси» (акт 048/11-497 від 21.12.2016). 

Особистий внесок здобувача. Основні методичні розробки, 

загальнотеоретичні та прикладні наукові результати одержано особисто автором. 

Також, особисто автором здійснено інтеграцію загальнонаукових та спеціальних 

методів у контексті проблем, пов’язаних із залученням зовнішнього фінансування.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та наукові 

результати дослідження обговорено і схвалено на засіданнях кафедри 

міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, а також апробовано на 8 Всеукраїнських та 

Міжнародних наукових конференціях, присвячених питанням ринкової 

трансформації, фінансовим ринкам та інституційному забезпеченню економіки 

України, зокрема: на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин» – «Сучасний стан інвестицій в Україні» (Київ, 

2012);  на Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» – «Експорт та 

імпорт капіталу в умовах сучасних трансформацій» (Київ, 2012); на ХІ-й 

Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих 

вчених «Шевченківська весна» – «Особливості залучення фінансування в 

економіку України» (Київ, 2013); на ІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та 

виклики» (Київ, 2013); на Міжнародній науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» – 

«Сучасні аспекти співпраці України з МВФ (Київ, 2013); у збірнику наукових 

праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин» – «Концептуальні підходи до 

залучення іноземних інвестицій» (Київ, 2013); на Міжнародній науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» – 

«Основні перспективи розвитку ринку ПІІ в Україні в рамках підписання Угоди 

про асоціацію України з ЄС (Київ, 2014); на Міжнародній науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» – 

«Теоретичні підходи до визначення нових ринкових економік на сучасному етапі» 

(Київ, 2015). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

опубліковано у 13 наукових працях (загальний обсяг 4,8 друк. арк.), з них 5 статей 

у провідних фахових виданнях і збірниках наукови х праць, з яких 1 – у фаховому 

виданні України, яке входить до міжнародних наукометричних баз даних, 8 – у 

матеріалах і тезах конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний обсяг 

дисертації становить 195 сторінок. Загальна кількість ілюстрацій – 22 на 7 

сторінках, таблиць – 15 на 14 сторінках, додатків – 5 на 20 сторінках. Список 

використаних джерел налічує 254 найменування, з яких 161 – іноземною мовою. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, ступінь її розробки, зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами, визначено мету та завдання, об’єкт, 

предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, надано відомості про їх апробацію та впровадження. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження 

інституційних механізмів зовнішнього фінансування нових ринкових 

економік” здійснено ретроспективний аналіз теоретичних підходів до проблеми 

зовнішнього фінансування НРЕ, досліджено концептуальні засади формування 

інституційних механізмів залучення зовнішнього фінансування НРЕ, розкрито 

мотиваційну складову інституційних механізмів залучення зовнішнього 

фінансування.  

У роботі аргументовано, що приєднання НРЕ до міжнародної системи руху 

капіталу є однією з головних рис сучасного етапу їх розвитку. Нині головними 

причинами їх інвестиційної привабливості є більший потенціал економічного 

зростання й доходів, які здатні компенсувати вищий рівень ризиків та 

волатильності; наявність можливості класичного хеджування/диверсифікації 

ризиків концентрації інвестицій в розвинених економіках, де зросли заощадження 

на рахунках пенсійних програм та соціального забезпечення, викликаного 

старінням населення.  

Виявлено, що роль, передумови, наслідки зовнішнього фінансування для 

трнсформації НРЕ по-різному описуються представниками неокласицизму, 

неокейнсіанства та інституціоналізму. Неокласики передбачають необхідність 

створення інституційного середовища, яке буде здатне збалансувати неоднорідні 

інтереси різних економічних агентів та максимізувати загальну суспільну 

корисність. Представники неокейнсіанської школи відводять основну роль у 

трансформаційних перетвореннях державі такого типу, яка повинна не лише 

створювати умови для інших економічних агентів, але й активно впливати на 

розподіл ресурсів та вибір інвестиційних проектів. Інституціоналізм акцентує увагу 

на взаємодії між різними економічними інституціями, тому що вони визначають 

загальні паттерни розвитку в країні. Держава не діє ізольовано від корпорацій, 

профспілок та зовнішніх ринків. Представники цього напряму аналізують 

альтернативні варіанти організації такої взаємодії та пропонують алгоритми їх 

оптимізації.  

Виділено три групи НРЕ відповідно до характеру відхилень їх економічних 

систем від розвинених економік за такими параметрами як лібералізованість, 

відкритість і можливість приватизації, ефективність підприємницької спільноти, 

інституційна база та організаційна структура, ринки і системи цін, система 

фінансового забезпечення функціонування економіки та її основні складові. До 

першої групи (країни Латинської Америки та країни СНД) входять НРЕ з 

неефективними системами інституційного і фінансового забезпечення 

функціонування економіки, високим рівнем приватизації, лібералізації, відкритості 

та помітною криміналізацією підприємницького середовища, великими 

кон’юнктурними ризиками. Другу групу (країни Східної Європи) складають високо 

лібералізовані та приватизовані НРЕ, з дієвими системами фінансового 
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забезпечення функціонування економіки, але недостатньо сильними фондовими 

ринками. Третя група (Азійські країни) є найбільш продуктивною, до неї належать 

регульовані НРЕ зі зниженим рівнем приватизації та лібералізації, але з дієвими 

системами фінансового забезпечення функціонування економіки . 

У роботі під інституційним механізмом зовнішнього фінансування розуміється 

система економічних інституцій, яка включає інституції-організації й інституції-

норми. Він сприяє формуванню стійких економічних відносин різних економічних 

агентів щодо вигідного для усіх сторін міжнародного руху капіталу (рис.1). 

 
Рис. 1. Інституційний механізм зовнішнього фінансування 

Джерело: розроблено автором 

Сутність дії інституційного механізму на вхідні потоки іноземного капіталу 

проявляється у відрегульованій, безконфліктній взаємодії між економічними 

агентами, згідно з прийнятими правилами, і полягає в особливому способі 

організації та регуляції економічної активності агентів у певних границях, які 

обмежені часом й простором. 

Проведено аналіз теоретичних підходів до ролі інвестицій в економічному 

зростані, оцінено емпіричні роботи, де здійснено оцінку взаємозвязку притоку ПІІ 

та економічного зростання приймаючої країни. Виявлено, що зосередження 

досліджень, в аспекті економічного зростання, на якості національних інституцій, 

як ключового пояснення відмінностей між країнами в темпах зростання і доходів 

на душу населення, відбулося лише з початку 1990-х рр. Проблемне поле 

дослідження нової інституційної школи передбачає, що відмінності в таких 

інституціях є фундаментальним поясненням порівняльного зростання. 

Виявлено, що більшість емпіричних досліджень звертають увагу на зв’язок 

притоку капіталу з різними макроекономічними змінними. Найчастіше в роботах 

зустрічається аналіз впливу розміру та потенціал ринку до зростання, економічна 

стабільність, рівень відкритості економіки, рівень прибутковості. Серед 

інституційних чинників найчастіше зустрічається механізми забезпечення 

виконання контрактів, політична та економічна стабільність, громадянські та 

політичні права, рівень корупції та ін. Саме вони мають вирішальне значення при 

поясненні динаміки притоку іноземного капіталу в НРЕ упродовж останніх років. 

У другому розділі «Структурні трансформації інституційних механізмів 

залучення зовнішнього фінансування нових ринкових економік» 
проаналізовано еволюцію зовнішнього фінансування розвитку НРЕ, визначено 

зміни інституційного середовища залучення зовнішнього фінансування, виявлено 

Інституційні механізми залучення фінансування 

Впливають на 

прийняття рішень 

про інвестування 

Впливають на умови 

інвестування 

Потоки капіталу 

Інвестиційний клімат, 

умови інвестування 

 

Інститути-організації, які 

сприяють притоку 

іноземного капіталу 

Інвестор, 

кредитор 

Заходи 

стимулювання 

Реципієнт, 

позичальник 
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особливості трансформації інституційної підтримки іноземних інвесторів, 

проаналізовано взаємовплив трансформації інституційного середовища та 

динаміки потоків капіталу. 

У роботі продемонстровано, що НРЕ пройшли тривалий шлях трансформації 

інституційного середовища та структури вхідних фінансових потоків. Головним 

чином, ця група країн впливала на вхідні потоки через такі інституції, як 

інвестиційна привабливість та ризик. НРЕ зменшували ризики різкого відтоку 

капіталу завдяки макроекономічній стабілізації та підтримці стійкості фінансових 

ринків. 

Виявлено, що особливо динамічно трансформація інституційного 

середовища НРЕ відбувалася після криз 1997 та 2007-08 рр. В обох випадках ці 

зміни мали головним наслідком покращення складу потоків капіталу: 

оптимізована структура боргу, більша частка потоків капіталу в формі ПІІ, 

покращення доступу корпорацій з НРЕ до міжнародних боргових ринків.  

Після кризи кінця 90-х рр. потоки капіталу особливо активізувалися 

впродовж першої декади ХХ ст. аж до останньої світової кризи. У період з 2002 

по 2007 рр., чистий притік капіталу до НРЕ виріс майже в п’ять разів – до 1,2 

трлн. дол. Це найвищий показник за період дослідження. Важливим є те, що за 

цей період збільшилися майже всі види потоків капіталу. Чисті потоки ПІІ 

залишалися стійкими, стабільно зростали з 2003 р. до кінця 2007 р. Потоки 

портфельних інвестицій, з іншого боку, були чутливішими до зміни глобального 

бізнес-циклу та прийнятного рівня ризиків. Чисті банківські фінансові потоки до 

НРЕ постійно зростали з 2003 по 2007 рр., досягнувши піку близько 366 млрд. 

дол. у 2007 році. Аналогічно з іншими типами фінансових потоків, ці потоки 

різко впали в 2008 р. у всіх регіонах світу до 95 млрд. доларів США, загалом. Це 

падіння було частково викликане глобальним скороченням частки позикових 

коштів, відродженням внутрішнього інвестування, скороченням кредитів для НРЕ 

від міжнародних банків, які намагалися подолати гостру нестачу ліквідності на 

внутрішніх ринках материнських структур.  

Наслідки азійської кризи спонукали НРЕ вдосконалювати найважливіші 

субінституційні механізми залучення зовнішнього фінансування. Зокрема, 

відбулося спрощення фіскальної політики, запроваджувалося таргетування 

інфляції, підвищувалася гнучкість валютного курсу, накопичувалися значні 

валютні резерви. Це призвело до підвищення довіри з боку інвесторів, 

поліпшення боргової структури (у динаміці переходу від зовнішнього до 

внутрішнього боргових ринків та від короткострокових – до довгострокових 

позик), збільшення частки потоків капіталу в формі прямих іноземних інвестицій, 

які, як правило, є більш стабільними, а також розширення доступу до 

міжнародних боргових ринків для корпорацій з НРЕ, як з точки зору банківських 

кредитів, так і випуску нових облігацій. Ці позитивні події були посилені 

структурними змінами світового фінансового ландшафту (зростання ринку 

кредитно дефолтних свопів).  

Виявлено аномальну динаміку притоку іноземного капіталу до НРЕ в період 

після останньої міжнародної кризи. Чисті потоки капіталу швидко відновилися 

після світової фінансової кризи. Проте, це відновлення вже в 2011 р. знову 
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змінилося падінням і з тієї пори чистий притік капіталу мав тенденцію до 

зниження (рис. 2.). Після досить помірного відновлення в 2013 р. знову 

розпочалося падіння, яке триває останні шість кварталів. Це найдовший період 

послідовного відтоку капіталу з НРЕ з 2001 р. Навіть прямі іноземні інвестицій, 

які є найбільш стабільною компонентою фінансового рахунку платіжного 

балансу, залишаються нижче свого довгострокового середнього значення (2000-

Q1 2016 р.) впродовж останніх двох років. 

 
Рис. 2. Чисті потоки капіталу до НРЕ, (% до номінального ВВП) 

Джерело: The slowdown in emerging market economies and its implications for the global economy // ECB 

Economic Bulletin. – 2016. – Issue 3. – 6 р. 

Падіння в різниці економічного зростання між НРЕ та розвиненими 

економіками було основним чинником чистого відтоку капіталу з НРЕ за останні 

роки. Глобальне неприйняття ризику, зміни у цінах на нафту, а також монетарна 

політика США також мали значний вплив. 

У роботі продемонстровано, що реформи фондових ринків НРЕ значно 

підвищили інтерес до них іноземних інвесторів. Головна мета цих реформ - 

покращення конкурентних умов – була досягнута шляхом розвитку формальних 

інституцій (нормативно-правової бази), зниження трансакційних витрат та 

інформаційної асиметрії. НРЕ, які ввели закони та допоміжні організації щодо 

захисту прав міноритарних акціонерів стали значно привабливішими для 

іноземних інвесторів.  

Важливим наслідком інституційної трансформації НРЕ став ширший доступ 

корпорації з НРЕ до міжнародних фондових ринків, що було мотивовано 

зростаючим попитом з боку інвесторів та розширенням участі цих компаній в 

міжнародних угодах. Одним із чинників отримання доступ до іноземного 

капіталу на фондових ринках стало покращене корпоративне управління.  

Виявлено значну гетерогенність потоків портфельних інвестицій до НРЕ. 

Такі особливості пояснюються відповідною політикою щодо капітального 

рахунку платіжного балансу. Наприклад, ліберальний підхід НРЕ в Азії до 

портфельних інвестицій в поєднанні з перспективами зростання зробив їх 

головним пунктом призначення (66 % потоків до країн цієї групи). Відносно 

слабкі портфельні інвестиції в Східній Європі пов’язані з низьким рівнем 

корпоративного управління. 
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Було виділено та проаналізовано три основні структурні зміни боргового 

ринку НРЕ: зростання внутрішніх боргових ринків, подовження періоду 

погашення заборгованості, а також фінансові інновації в формі кредитних 

деривативів.  

У роботі детально проаналізовано відповідні зміни законодавства, практик, 

створення нових органів у НРЕ Азії, Латинської Америки та Європи. Виявлено, 

що НРЕ задля полегшення притоку іноземного капіталу, підвищення прозорості 

та покращення інвестиційного клімату постійно вдаються до змін складових 

інституційних механізмів залучення іноземного капіталу, а саме: реформують 

національні інвестиційні політики; політики в галузі промислового розвитку; 

податкових стимулів та, в цілому, податкових реформ; специфічних заходів із 

заохочення інвестицій; програм розвитку інфраструктури та, зокрема, 

інституційної підтримки інвесторів. НРЕ також продовжують розвивати систему 

угод, які пов’язані з інвестиціями на двосторонньому, багатосторонньому та 

регіональному рівнях, які знаходяться на різних етапах переговорів і розвитку. 

Виявлено успішність азійських НРЕ в таких змінах, які надають великого 

значення іноземному капіталу задля пришвидшення власного економічного 

зростання та відповідності рівню економічного розвитку економік-найближчих 

конкурентів, особливо з того самого регіону. Країни, які постійно вдосконалюють 

інвестиційний клімат і збільшують залучення іноземного капіталу, прагнуть і 

намагаються стати «воротами» до відповідних регіонів.  

Обгрунтовано, що найбільш важливою складовою інституційних змін є 

реформування та вдосконалення інвестиційної політики, яка стосується 

формальних правил гри. Впродовж останніх років НРЕ продовжують активно 

проводити реформи та удосконалеюють власних інвестиційних політик. В основі 

підвищення ефективності інституційного середовище для притоку інвестицій – 

забезпечення відповідності правової бази до міжнародних стандартів та кращих 

практик залучення капіталу.  

Виявлено роль інвестиційних агенцій (національних та регіональних) у 

заохоченні саме іноземних інвестицій. Аналіз їх функціонування показав, що нині 

існує конкуренція за залучення іноземних інвестицій між національними і 

регіональними інституціями із заохочення інвестицій навіть в межах одніє країни. 

В цілому, результати раніших досліджень показали, що збільшення бюджету на 

заохочення інвестицій на 10 центів, призводить до 2,5 % збільшення обсягу 

прямих іноземних інвестицій.  

Діяльність інвестиційних агентсв орієнтована на інвесторів, які планують 

реалізовувати інвестиційні проекти «з нуля» («greenfield»), оскільки вони 

вважаються найбільш сприятливими для економічного зростання і розвитку 

приймаючої країни за рахунок їх прямих внесків, що впливають на формування 

капіталу, рівень технологій та інновацій, зайнятості та розвитку людських 

ресурсів, структури торгівлі й непрямі внески через вклад до зростання 

конкурентоспроможності та продуктивності приймаючої країни. Виділено такох 

агенції, що надають посередницькі бізнес-послуги для іноземних інвесторів, які 

шукають місцевого партнера, аби розпочати свій бізнес у формі спільного 

підприємства (наприклад, «Чехінвест»). Кілька агенцій підтримують компанії 
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професійними послугами в пошуках об’єкту для злиттів і поглинань.  

У роботі для визначення взаємозв’язку між якістю інституційного 

середовища та припливом іноземного капіталу в країну було використано 

багатофакторний регресійний аналіз для вибірки, яка була структурована як 

панельні дані. Для досягнення поставленої мети почергово обраховувалися 

значення відповідних коефіцієнтів для моделі наскрізної регресії, модель із 

детермінованими індивідуальними ефектами та випадковими індивідуальними 

ефектами. 

В якості змінних було обрано показники ефективності управління 

(Worldwide Governance Indicators – WGI), Індекс економічної свободи, показники, 

представлені в дослідженні «Doing Business». Залежною змінною було обрано 

валові потоки прямих іноземних інвестицій, розраховані в млрд. доларів США з 

бази даних ЮНКТАД (Foreign direct investment flows and stock). Вибірка країн для 

остаточного аналізу звузилася до Аргентини, Бразилії, Чилі, Китаю, Колумбії, 

Чехії, Еквадору, Угорщини, Індії, Індонезії, Малайзії, Мексики, Перу, Філіппін, 

Польщі, Румунії, Росії, Саудівської Аравії, Сінгапуру, Пд. Кореї, Таїланду, 

Туреччини, України, ОАЕ, Уругваю, Венесуели. Тобто, було відібрано по 

декілька країн із кожного регіону. 

Рівняння регресії для трьох моделей представлені нижче. 

1.  pooled-МНК Y = 27402,9 + 230,671 propertyrights + 275,8 

freedomfromcorruption + 433,2 fiscalfreedom + 1026,26 

monetaryfreedom + 534,184 tradefreedom + 337,3 

financialfreedom 

 

2.  модель з фіксованими 

ефектами 

Y = 28520,8 + 369,211 propertyrights + 327,945 

freedomfromcorruption + 569,298 fiscalfreedom + 1045,66 

monetaryfreedom + 612,354 tradefreedom + 328,464 

financialfreedom + 375,662 laborfreedom 

 

3.  Модель з випадковими 

ефектами 

Y = 26904, 1 + 254,085 propertyrights + 314,556 

freedomfromcorruption + 428,224 fiscalfreedom + 1043,87 

monetaryfreedom + 561,265 tradefreedom + 330,72 

financialfreedom 

Як показав аналіз, найбільший вплив має монетарна свобода, тобто 

відсутність контролю за цінами та інфляцією. Зростання цього показника 

дозволяє збільшити вхідні потоки на понад 1 млрд. дол. Зростання торгової 

свободи надає можливість збільшити фінансові потоки на 612 млн. дол. Низький 

податковий тягар дозволяє також стимулювати притік інвестицій. Так, зміна лише 

на 1 дає можливість додатково збільшити притік на 560 млн. Решта індексів, в 

середньому, спричиняють змінну потоків в межах 300 млн. дол. 

У третьому розділі «Вдосконалення інституційних механізмів залучення 

зовнішнього фінансування економіки України» досліджено напрями 

диверсифікації інституційних механізмів залучення зовнішнього фінансування 

економіки України, виявлено потенціал посилення інститутів державного 

регулювання залучення зовнішнього фінансування. 

Оптимізація інституційного середовища залучення зовнішнього фінансування 

javascript:OnFolderClick('Expand','False','P,5,27');
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розглядається через створення базових умов для розвитку конкуренції в країні та 

усунення додаткових монопольних переваг одних економічних агентів над 

іншими. Оптимізовуються економічні умови, які сприятимуть формуванню 

інституцій, відповідних до наявних потреб суб’єктів інвестування та економіки. 

Розглянуто вплив коливання валютного курсу гривні на інституційні аспекти 

залучення зовнішнього фінансування та трансформацію української економіки. 

Найбільш негативного впливу мали не суто ринкові валютні чинники. Неринковий 

рівень валютного курсу не сприяє ефективній алокації ринкових ресурсів.  

Рис. 3. Напрями вдосконалення залучення зовнішнього фінансування (Блок 1) 
Джерело: розроблено автором 

Напрями вдосконалення залучення зовнішнього фінансування, відповідно до 

їх адресування потенційними загрозам та ризикам, подано в межах двох блоків. 

Перший блок напрямів наведено на рис. 3. Особлива увага в цьому блоці приділена 

інституційному розвитку фінансової системи, зокрема, в банківській сфері. 

Фінансовий ринок знаходиться в безпосередній залежності від очікувань 

іноземних інвесторів та «інституту довіри». Відповідно, гармонійне співіснування 

й конкуренція різних фінансових посередників, тобто, оптимізація структури 

ринку фінансових послуг, є одним із пріоритетних напрямів вдосконалення 

українського інституційного середовища. Їх розвиток дозволить оптимізувати 

питання накопичення, споживання й інвестування в економіці України.  

Рис. 4. Інституційна структура залучення зовнішнього фінансування (Блок 2) 
Джерело: розроблено автором 
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Наступний блок напрямів вдосконалення механізмів залучення зовнішнього 

фінансування наведено на рис. 4. Він включає покращення умов діяльності 

компаній, прозорі умови для інвестування; гарантію прав власності; помірне 

оподаткування, сприяння ринковій конкуренції, комплексну європейську й світову 

інтеграцію, сприяння інтеграції до високотехнологічних механізмів залучення 

капіталу (зокрема, краудфандингових платформ). 

Обгрунтовано важливість вдосконалення інституційної інтегрованості 

економіки України в глобальну економіку, що сприятиме притоку іноземного 

капіталу. Інституційна інтеграція відкриває нові можливості для економіки країни. 

Вона дозволяє як запозичити успішний досвід інших країн та міжнародних 

фінансових організацій, так і віднайти власні порівняльні переваги, що дозволять 

підвищити ефективність механізмів залучення іноземного капіталу. 

Основні зміни для посилення інститутій державног регулювання залучення 

зовнішнього фінансування представлені на рис. 5. 

Рис. 5. Система посилення інститутів державного регулювання залучення 

зовнішнього фінансування 
Джерело: розроблено автором 

Посилення інституцій державного регулювання залучення зовнішнього 

фінансування неможливе без зміни загальнометодологічних підходів щодо ролі 

держави в економіці. Перш за все, держава не може діяти ізольовано від інших 

економічних агентів. Інші економічні агенти не мають розглядатися лише як метод 

досягнення цілей держави. Навпаки, організація державних інституцій має 

відповідати потребам фізичних та юридичних осіб, які безпосередньо беруть у ній 

участь. Проте взаємовигідна їх реалізація неможлива без інституційної та правової 

підтримки з боку держави. В першу чергу, це стосується процесів трансферу 

власності між різними економічними агентами. Правова система держави здійснює 

безпосередній вплив на обсяг операційних та транзакційних витрат суб’єктів. 

Зниження податкового навантаження виступає одним із інструментів економіко-

правового впливу на мотиваційну структуру резидентів та нерезидентів. 

 

ВИСНОВКИ 

Дослідження інституційних механізмів залучення зовнішнього інвестування у 

країнах з новими ринковими економіками дало змогу зробити низку найбільш 

важливих висновків та узагальнень. 

1. Об’єктивна тенденція приєднання НРЕ до міжнародної системи руху 

капіталу та використання закономірностей світового досвіду в залученні 

іноземного капіталу належить до характерних рис сучасного етапу їх розвитку. 
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Вони пройшли тривалий шлях трансформації механізмів залучення іноземного 

капіталу: від залучення фінансування в межах офіційної допомоги розвитку 

розвинених економік та міжнародних організацій – до  становлення в якості одного 

з найбільших реципієнтів іноземних інвестицій у світі. На початкових етапах 

уряди цієї групи країн звертали увагу, головним чином, на макроекономічні 

чинники залучення іноземного капіталу. Але ситуація змінюється і, особливо, 

впродовж останнього десятиліття найбільш важливі НРЕ зробили акцент на 

розвитку власного інституційного середовища задля стимулювання притоку 

капіталу. 

Процес формування нових ринкових економік визначається по-різному 

представниками неокласицизму, неокейнсіанства, інституціоналізму та 

неоінституціоналізму. Неокласична економічна школа визнає значну 

неоднорідність переваг та функцій корисності економічних агентів. Представники 

неокейнсіанської школи відводять основну роль у трансформаційних 

перетвореннях державі, яка має не лише створювати умови для інших економічних 

агентів, але й активно впливати на розподіл ресурсів та вибір інвестиційних 

проектів. Інституціоналізм акцентує увагу на взаємодії між різними економічними 

інституціями, тому що саме вони визначають загальні паттерни розвитку в країні. 

Держава не діє ізольовано від корпорацій, профспілок та зовнішніх ринків. 

Представники цього напряму аналізують альтернативні варіанти організації такої 

взаємодії та пропонують алгоритми їх оптимізації. 

2. До цього часу дослідження інституцій та інституційного механізму 

супроводжується полемікою щодо їх змісту, структури й ролі. У сучасній 

економічній літературі також можна зустріти ширше тлумачення цієї економічної 

категорії – інституції трактуються не лише як норми взаємодії між економічними 

агентами, але й як організаційні форми об’єднання економічних агентів, тобто 

інституції-організації. 

Інституційний механізм залучення зовнішнього фінансування пов’язаний із 

використанням формальних, неформальних і комбінованих інституцій 

(економічних, соціальних, правових, політичних та ін.) у відповідному 

інституційному середовищі. Функціонування цього механізму націлене на 

ефективне залучення й використання іноземного капіталу, зменшення 

трансформаційних і трансакційних витрат. Такий механізм являє собою систему 

впорядкування ролей і взаємовідносин економічних агентів, зокрема 

транснаціональних корпорацій (ТНК) та їх філій, діяльність яких регулюється за 

допомогою інституцій. 

3.  Емпіричні дослідження до цього часу, головним чином, звертають увагу на 

зв’язок притоку капіталу з низкою макроекономічних змінних. Серед них 

найчастіше зустрічаються розмір та потенціал ринку, який приймає, до зростання, 

економічна стабільність, рівень відкритості економіки, рівень прибутковості, а 

також якість інституцій та рівень розвитку. Нечисленні праці, які використовують 

інституційний підхід, зосереджені на аналізі впливу державних устроїв та 

політичних режимів, правових систем та прав власності, судової системи, 

забезпечення виконання договірних зобов’язань, та ін.  

4.  Покращення основних макроекономічних показників багатьох НРЕ за 
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останнє десятиліття внесли істотні зміни в структуру та склад потоків капіталу. 

Вказані зміни включають структурні зміни боргу, розвиток фондових ринків, а 

також зростання зовнішнього корпоративного боргу.  

Фондові ринки НРЕ зазнали низки реформ з початку 1990-х років, які 

підвищили інтерес іноземних інвесторів. Реформи покращили конкурентні умови 

на цих ринках і поліпшили довіру інвесторів після того, як у цих країнах 

покращили формальні інституції (нормативно-правову базу) та знизили витрати на 

операції, а також інформаційну асиметрію. Окрім того, країни, які ввели закони та 

допоміжні інституції щодо захисту прав міноритарних акціонерів більше 

приваблюють іноземних інвесторів. 

5.  Існує значна гетерогенність у складі портфельних потоків через НРЕ, й ці 

особливості можуть бути пояснені відповідною політикою щодо капітального 

рахунку платіжного балансу. Наприклад, ліберальний підхід НРЕ в Азії до 

портфельних інвестицій у порівнянні з 1990-ми рр., в поєднанні з 

багатообіцяючими перспективами зростання, зробив їх головним пунктом 

призначення потоків портфельних інвестицій. 

6. Впродовж останнього часу в НРЕ продовжуються зміни інституційного 

середовища задля полегшення притоку іноземного капіталу, підвищення 

прозорості та покращення інвестиційного клімату. До таких змін складових 

інституційних механізмів залучення іноземного капіталу варто віднести реформи 

національних інвестиційних політик, політик у галузі промислового розвитку, 

податкових стимулів та, в цілому, податкових реформ, специфічних заходів із 

заохочення інвестицій, програм розвитку інфраструктури та, зокрема, 

інституційної підтримки інвесторів. Країни з ринками, що формуються, також 

продовжують розвивати систему угод, пов’язаних з інвестиціями на 

двосторонньому, багатосторонньому та регіональному рівнях, які знаходяться на 

різних етапах переговорів і розвитку. В цьому контексті особливо успішними є 

азійські країни, які надають такого великого значення іноземному капіталу задля 

пришвидшення власного економічного зростання та відповідності рівню 

економічного розвитку економік – найближчих конкурентів, особливо з того 

самого регіону.  

7. Заохочення інвестицій має великий вплив на обсяги залучених ПІІ. 

Діяльність інституцій із заохочення (ІЗІ) інвестицій орієнтована на інвесторів, які 

планують реалізовувати інвестиційні проекти з нуля («greenfield»), оскільки вони 

вважаються найбільш сприятливими для економічного зростання і розвитку 

приймаючої країни за рахунок їх прямих внесків, що впливають на формування 

капіталу, рівень технологій та інновацій, зайнятості та розвитку людських 

ресурсів, структури торгівлі і непрямі внески через вклад до зростання 

конкурентоспроможності та продуктивності приймаючої країни. Існують також 

агенції, що надають посередницькі бізнес-послуги для іноземних інвесторів, які 

шукають місцевого партнера, аби розпочати свій бізнес у формі спільного 

підприємства. 

8. Використання регресійного аналізу до оцінки впливу інституційних 

чинників на потоки капіталу надали змогу виявити найважливіші серед них. 

Найбільший вплив виявила монетарна свобода, тобто відсутність контролю за 
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цінами та інфляцією. Зростання цього показника дозволяє збільшити вхідні потоки 

на понад 1 млрд. дол. Зростання торгової свободи дає можливість збільшити 

фінансові потоки на 612 млн. дол. Низький податковий тягар дозволяє також 

стимулювати притік інвестицій. Так, зміна лише на 1 пункт дає можливість 

додатково збільшити притік на 560 млн. Решта індексів, в середньому, 

спричиняють змінну потоків в межах 300 млн. дол. 

9. Напрями вдосконалення інституційних механізмів залучення  зовнішнього 

фінансування в Україні, відповідно до їх адресування потенційними загрозам та 

ризикам, подано в межах двох блоків. Особлива увага в першому блоці приділена 

інституційному розвитку фінансової системи, зокрема, в банківській сфері. Другий 

блок включає покращення умов діяльності компаній, прозорі умови для інвестування; 

гарантію прав власності; помірне оподаткування, сприяння ринковій конкуренції, 

комплексну європейську й світову інтеграцію, сприяння інтеграції до 

високотехнологічних механізмів залучення капіталу (зокрема, краудфандингових 

платформ). 

10. Посилення інститутів державного регулювання залучення зовнішнього 

фінансування в Україні можливе за умов зміни філософії щодо ролі держави в 

макроекономічних процесах, відмови від екзогенного впливу на економіку та процеси 

залучення зовнішнього фінансування, орієнтації на стратегічні цілі та довготермінову 

стабільність, спрямуванню значних ресурсів держави на комплексну економічну 

інтеграцію. 
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерства освіти і 

науки України, Київ, 2016. 

У дисертації досліджуються теоретичні підходи до проблематики залучення 

зовнішнього фінансування розвитку нових ринкових економік, а також 

методологічні засади формування інституційних механізмів залучення іноземного 

капіталу. Виявлено, що серед інституційних чинників приваблення іноземних 

інвестицій найчастіше в емпіричних роботах зустрічаються механізми 

забезпечення виконання контрактів, політична та економічна стабільність, 

громадянські та політичні права, рівень корупції. Проаналізовано динаміку та 

структуру вхідних потоків капіталу до НРЕ. Розкрито зміст змін складових 

інституційних механізмів залучення іноземного капіталу НРЕ Азії, Латинської 

Америки та Європи. Обгрунтовано, що найбільш важливою складовою 

інституційних змін є реформування та вдосконалення інвестиційної політики, яка 

стосується формальних правил гри. Досліджено роль інвестиційних агенцій 

(національних та регіональних) у заохоченні притоку іноземних інвестицій до НРЕ 

Східної Європи. Аналіз взаємозв’язку між якістю інституційного середовища та 

припливом іноземного капіталу в країну з використанням багатофакторного 

регресійного аналізу виявив значний вплив відсутності контролю за цінами та 

інфляцією, торговельної відкритості та ліберального оподаткування. Виділено 

напрями диверсифікації інституційних механізмів залучення зовнішнього 

фінансування економіки України. Виявлено потенціал посилення інститутів 

державного регулювання залучення зовнішнього фінансування. 

Ключові слова: нові ринкові економіки, зовнішнє фінансування, інституція, 

інституційний механізм, прямі іноземні інвестицій, портфельні іноземні інвестиції, 

міжнародні боргові зобов’язання.  
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В диссертации исследуются теоретические подходы к проблематике 

привлечения внешнего финансирования развития новых рыночных экономик, а 

также методологические основы формирования институциональных механизмов 

привлечения иностранного капитала. Выявлено, что среди институциональных 

факторов привлечения иностранных инвестиций чаще всего в эмпирических 

работах встречаются механизмы обеспечения выполнения контрактов, 

политическая и экономическая стабильность, гражданские и политические права, 

уровень коррупции.  

Проанализированы динамика и структура входных потоков капитала в НРЭ. 

Раскрыто содержание изменений составляющих институциональных механизмов 

привлечения иностранного капитала НРЭ Азии, Латинской Америки и Европы. 

Обосновано, что наиболее важной составляющей институциональных изменений 

является реформирование и совершенствование инвестиционной политики, 
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касающейся формальных правил игры. Исследована роль инвестиционных 

агентств (национальных и региональных) в поощрении притока иностранных 

инвестиций в НРЭ Восточной Европы. Анализ взаимосвязи между качеством 

институциональной среды и притоком иностранного капитала в страну с 

использованием многофакторного регрессионного анализа обнаружил 

значительное влияние отсутствия контроля за ценами и инфляцией, торговой 

открытости и либерального налогообложения.  

Выделены направления диверсификации институциональных механизмов 

привлечения внешнего финансирования экономики Украины. Рассмотрено 

влияние колебания валютного курса гривны на институциональные аспекты 

привлечения внешнего финансирования и трансформацию украинской экономики. 

Выявлено потенциал усиления институтов государственного регулирования 

привлечения внешнего финансирования. Обоснованно важность 

совершенствования институциональной интегрированности экономики Украины в 

глобальную экономику, что будет способствовать притоку иностранного капитала. 

Ключевые слова: новые рыночные экономики, внешнее финансирование, 

институт, институциональный механизм, прямые иностранные инвестиции, 

портфельные иностранные инвестиции, международные долговые обязательства. 

ABSTRACT 

Konotop G.O. Institutional mechanisms for external financing in emerging 

markets economies. - Manuscript. 

The dissertation for obtaining a scientific degree of candidate of science in 

Economics in specialty 08.00.02. – global economy and international economic relations. 

– Institute of international relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2016. 

The theoretical approaches to the problems of emerging market economies’ 

external financing as well as the methodological principles of institutional mechanisms 

formation to attract foreign capital are explored in the thesis. The mechanisms for 

ensuring the contracts’ performance, political and economic stability, civil and political 

rights, corruption are found among the most used institutional factors, attracting foreign 

investment, in most empirical papers. The dynamics and the structure of the inward 

capital flows to emerging market economies are analyzed. The changes of institutional 

mechanisms components to attract foreign capital in emerging Asia, Latin America and 

Europe are revealed. It was proved that the investment policy reforms, the formal rules, 

are the most important part of the institutional change. The role of the investment 

agencies (national and regional) in encouraging the foreign investment to emerging 

Eastern Europe economies are studied. The analysis of the relationship between the 

quality of the institutional environment and the inflow of foreign capital into the 

emerging market economies, using multivariate regression analysis, showed the high 

significance of manetary freedom, trade openness and liberal taxation. The areas of 

institutional mechanisms diversification for external financing of the economy of 

Ukraine are highlighted. 

Keywords: emerging market economies, external funding, institutions, 

institutional mechanism, foreign direct investments, portfolio foreign investments, 

international debt. 


