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Мета наукової роботи
Визначення основного змісту та характеристик процесу
фінансової глобалізації економіки та його впливу на
формування умов фінансово-економічного розвитку в
Україні
Складові наукової роботи
Фінансова глобалізація та її вплив на інституційну
трансформацію економіки України
Державні фінанси у системі інституційної трансформації
економіки України
Інституційна трансформація фінансової системи реального
сектору економіки України
Державно-приватне партнерство як складова інституційної
трансформації фінансово-економічної системи України
Моделювання
фінансово-економічної
системи
та
прогнозування розвитку економіки України
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Визначено суперечливий вплив асинхронного та
асиметричного розвитку фінансової глобалізації на
розвиток національної економіки та її фінансової
системи, тенденцію до ускладнення структури світової
економіки під впливом формування глобальних інститутів
регулювання.
Створено
наукові
основи
комплексного,
міждисциплінарного підходу до визначення моделі
включення країни в процес глобалізації, що ґрунтується
на наявних у країни соціокультурних цінностях та
політиці цілеспрямованого формування нових ресурсів
суспільного розвитку.
Сформовано базові концептуальні засади дослідження
фінансово-економічних криз в умовах глобалізації та
відповідних дієвих засобів економічної політики.
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Модель включення країни в процес глобалізації
Результати соціально-економічного
розвитку

ТНК

місце на
шкалі
«лібералізм –
дирижизм»

Базовий тип
конкурентоспроможності
(поточний і
перспективний)

Загальнолюдські
цінності

Глобальні інститути

Глобальні системи регулювання

рівеньМеханизм социально-экономической
поширення корпораційсамоорганизации
та
ступінь
суспільного
асоціацій в економіці та
розвитку
поділу і
добровільних суспільних
ринкових
кооперації праці
об’єднань
інститутів

рівень виробничої
та ринкової
інфраструктури

Ресурси розвитку
(порівняний ступінь наявності в статичному та динамічному аспектах)
природний
капітал

економічний
капітал

Корекція у короткостроковому та
середньостроковому періоді

Корекція у довгостроковому
періоді

Еволюція в наддовгостроковому
періоді (епоха)

інтелектуальний
капітал

Політичні
цілі
Суспільні
інтереси

людський
капітал

культурний
капітал

соціальний
капітал

Глобальний рух ресурсів
міграція
робочої
сили

іноземні
інвестиції та
фінансова
допомога

науково-технічна
кооперація, обмін
ідеями і трансфер
технологій

Культурні
цінності
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Розроблено систему заходів економічної політики України,
що здатна забезпечити значний позитивний синергетичний
ефект і поступову еволюцію у напряму формування відкритої
моделі ендогенного розвитку економіки країни та спрямована
на реалізацію потенціалу країни в умовах включення в
процес глобалізації.
Обґрунтовано та визначено інституційні засади
трансформації системи державних фінансів, положення
адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи,
довгострокову бюджетну стратегію в умовах глобалізації та
економічної циклічності.
Розкрито економічну сутність бюджетної системи в якості
інструменту регулювання економічного розвитку, що полягає
у використанні бюджетної архітектоніки, яка визначається
оптимальними співвідношеннями між елементами бюджетної
системи, для впливу на динаміку економічного розвитку.
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Показано роль бюджетної системи як адаптивного механізму
у системі регулювання економіки, спрямованого на
забезпечення адекватності регулятивних заходів внутрішнім і
зовнішнім змінам економічного середовища з метою
економічного розвитку держави та адміністративнотериторіальних одиниць.
Введено поняття «адаптивна інституційна архітектоніка
бюджетної системи», яка ґрунтується на системі бюджетного
регулювання та враховує оптимальні співвідношення між
елементами зазначеної системи і циклічність соціальноекономічного розвитку.
Запропоновано структурно-функціональну модель системи
бюджетного регулювання, яка ґрунтується на інтеграції
державного регулювання дохідної і видаткової частин бюджету,
міжбюджетних відносин, дефіциту (профіциту) бюджету,
державного боргу з урахуванням динаміки економічних
процесів та зовнішньоекономічного середовища.
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Структурно-функціональна модель системи
бюджетного регулювання

РМВ
ЕПК 4

ЗЕС

Економічні процеси
країни (ЕПК)

ЕПК1 ЕПК

ПР1

ЗЕС

Регулювання
міжбюджетних
відносин (РМВ)

Податкове
регулювання (ПР)

ЗЕС

ПР2

Зовнішнє економічне
середовище (ЗЕС)

ЕРК 3

ДЧБ3 ЕПК 2

Дохідна
частина
бюджету
(ДЧБ)

ДЧБ1

ВЧБ

ДЧБ

ДФБ (ПФБ )1

Видаткова
частина
бюджету
(ВЧБ)

ДЧБ2

Дефіцит
(профіцит)
бюджету
ДФБ (ПФБ)

ДФБ (ПФБ )2

ДБ

Державний
борг (ДБ)

8

Визначено особливості бюджетного регулювання як
складової економічного розвитку, інституційні засади
розвитку фінансово-бюджетних відносин.
Розкрито сутність формування бюджетної стратегії у
системі економічної циклічності. Здійснено розробку
інтегрованих бюджетних показників відповідно до
темпів економічного зростання у довгостроковій
перспективі.
Результативність бюджетної стратегії визначається
як перевищення ефективності видатків бюджету
фіскального впливу доходів бюджету.
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Запропоновано підходи до інституційної трансформації
системи фінансових відносин, інструментів та стимулів, які
спрямовані на розвиток технічного прогресу, покращення
використання основних виробничих фондів і оборотних
коштів, зростання прибутку та підвищення ефективності
виробництва на підприємствах паливно-енергетичного
комплексу та інших галузей реального сектору національної
економіки.
Сформульовано і обґрунтовано систему основних
положень, що є новим підходом до вирішення важливої
науково-прикладної проблеми забезпечення стратегічного
фінансового розвитку торговельних підприємств в умовах
глобалізації.
Розроблено
теоретичне
підґрунтя
інституційної
трансформації інвестиційної діяльності та основні напрями
здійснення інноваційної політики регіону.
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Створено науково-методичні основи, методи і засоби
державно-приватного партнерства як складової фінансовоекономічної системи України на основі провідного світового
досвіду і вибору оптимальних для країни напрямів його
адаптації, що надало можливість покращити умови для
залучення приватних інвестицій в країну та забезпечити сталий
розвиток громад, покращення навколишнього середовища та
підвищення якості життя населення.
Створено
основи
концепції
макроекономічного
прогнозування, побудови комплексних інтегрованих моделей
економічного
розвитку
в
умовах
нестабільної
економічної кон’юнктури.
Система макромоделей включає інтегровані моделі
прогнозування економіки України, модель балансування
реальних і фінансових потоків за секторами економіки та
орієнтована на практичну реалізацію в умовах нестабільної
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економічної кон’юнктури.

Комплексні
моделі
прогнозування
економіки
України ув’язують в єдину інтегровану систему різні
сфери вітчизняної економіки та є відповідною базою
для кількісного обґрунтування параметрів економічної
політики і оцінки їх впливу на динаміку економічного
розвитку.
Розкрито особливості міжсекторного взаємовпливу
факторів розвитку у системі сумісних рівнянь через
аналіз системи макроекономічних показників, що
характеризують розподіл валового внутрішнього
продукту за системою національних рахунків,
показники бюджетного сектора, грошові агрегати та
макроскладові платіжного балансу.
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Обґрунтовано можливості зазначеного модельного
інструментарію щодо прогнозування макропоказників
розвитку
економіки
України,
формалізовано
особливості
взаємодії
основних
чинників
макронестабільності та небезпечних економічних
дисбалансів в Україні у розрізі основних макро-секторів
економіки (реальний, бюджетний, грошово-кредитний,
зовнішньоекономічний) за сучасних волатильних умов
розвитку світової і вітчизняної економіки та виконано
сценарне прогнозування основних макроекономічних
показників України на середньостроковий період.
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Інтегровані моделі прогнозування економіки України
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Система інтегрованих моделей економіки:
інформаційна база;
комплекс математичних моделей економіки України за
секторами: реального сектору, бюджетного сектору,
грошово-кредитного сектору, зовнішньоекономічного
сектору
Система інтегрованих моделей економіки дозволяє:
виконувати аналіз розвитку кожного сектору економіки;
прогнозувати показники розвитку секторів економіки
України на середньострокову перспективу;
визначати ефекти впливу на макропоказники змін
ключових регуляторів за рівнем інфляції, ставками за
кредитами та депозитами, ставками податків, розміром
мінімальної заробітної плати, валютним курсом
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Інтегровані моделі прогнозування
економіки України

Модель балансування реальних і фінансових потоків
за секторами економіки
Модель балансування реальних і
фінансових потоків за секторами
економіки

Реальний
сектор

Бюджетна
сфера

Реальні потоки
Внутрішня
економіка

Решта
світу

БАЛАНСУВАННЯ

Грошовокредитна
сфера

Зовнішньоекономічна
сфера

Внутрішня
економіка

Решта
світу

Фінансові потоки

Економічні регулятори
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Модель балансування реальних і фінансових потоків за
секторами економіки:
інформаційна база;
комплекс моделей економіки України за секторами:
реального сектору, бюджетного сектору, грошовокредитного сектору, зовнішньоекономічного сектору
Модель балансування реальних і фінансових потоків за
секторами економіки дозволяє:
виконувати аналіз показників розвитку кожного сектору
економіки;
прогнозувати основні показники розвитку секторів
економіки України на коротко- та середньострокову
перспективу;
визначати показники дисбалансу між фінансовими та
реальними потоками в економіці.
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Здійснені
розробки
моделей
різнопланового
характеру дозволяють у реальному режимі часу вести
необхідний комплекс обґрунтування економічної
політики держави.
Розроблений
модельний
інструментарій
інтегрований в систему моделей світової економіки
«Проект LINK» і знаходиться у постійному робочому
стані, що дозволяє оновлювати середньострокові
прогнози розвитку макроекономічної ситуації в
Україні.
За результатами модельних розрахунків визначено
умови і фактори прискорення економічної динаміки в
Україні відповідно до цільового сценарію зростання
ВВП на період до 2020 року.
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Результати дослідження впроваджено в освітньопедагогічний процес вищих навчальних закладів
України, науково-дослідні економічні програми
Інститутів Національної академії наук України,
провідних
аналітичних
Центрів
економічних
досліджень світу, діяльність Кабінету Міністрів
України, Міністерства фінансів України, Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України.
Кількість публікацій: 54 монографії, 25 підручників,
440 статей. Згідно бази даних Google Scholar загальна
кількість посилань на публікації авторів складає 7345,
h-індекс = 104. За даною тематикою захищено
19 докторських та 83 кандидатських дисертацій.
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