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ВСТУП 

За останні роки в Україні значно підвищився інтерес з боку науковців до 
питань, пов’язаних із визначенням сутності, функцій і завдань капіталізації в 
забезпеченні розвитку національної економіки. З’явилось чимало статей, в яких 
висвітлюються різні аспекти капіталізації. Однак проблема капіталізації 
вітчизняної економіки визнається і досліджується в основному в теоретичному 
аспекті. В практиці господарювання показники капіталізації не знаходять 
відображення в системі статистичного обліку та менеджменті. Більш того, 
кожний дослідник намагається давати власне визначення сутності капіталізації як 
процесу нарощування власного капіталу, зростання ринкової вартості активів, 
бізнесу, цілісних майнових комплексів тощо. Все це за відсутності 
загальновизнаних вимог до капіталізації як економічної категорії, на базі якої 
регламентуються важливі фінансово-кредитні відносини власності та вартості 
між суб’єктами господарювання, між ними та державою та призводить до спірних 
результатів дослідження і неоднозначності в розумінні проблеми. 

В результаті за оцінками вітчизняних і зарубіжних експертів українська 
економіка на міжнародному рівні є недооціненою, має занижений рівень 
капіталізації, що негативно впливає на її імідж як країни з ринковою економікою. 

Необхідність поглибленого вивчення питань, пов’язаних із капіталізацією 
вітчизняної економіки все в більшій мірі визнається вже не тільки дослідниками, а 
й з боку урядових структур. Більш того, актуальність досліджень зростає в умовах 
наростання економічної нестабільності в країні та світі. Все більшого визнання 
набувають дослідження, які визначають взаємозв’язок показників капіталізації 
економіки з показниками її економічної безпеки, фінансової стійкості та 
конкурентоспроможності. 

В представленій науковій доповіді основна увага приділена висвітленню та 
розв’язанню проблемних питань в наступних напрямах: 

уточнення термінології, пов’язаної із визначенням сутності, функцій і 
завдань капіталізації в забезпеченні розвитку національної економіки 
регіонів і суб’єктів господарювання; виявлення проблемних питань, 
пов’язаних з обліком показників і оцінкою капіталізації регіональних 
активів; 
визначення принципів управління і побудови системи управління 

капіталізацією інноваційно активних підприємств.  

Наукова доповідь підготовлена на  основі проведених досліджень в рамках 

планової науково-дослідної роботи інститут} регіональних досліджень НАН 

України. 

Аналіз і оцінка розробленості проблеми показали, що в Україні 
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дослідження капіталізації носять розрізнений, а не системний характер. При 

цьому найменш дослідженими є питання, пов 'язані з оцінкою капіталізації 

економіки per іонів. Тому основна увага в науковій доповіді приділена 

висвітленню методологічних і методичних підходів до визначення рівня 

капіталізації економіки регіонів, їх активів. На основі виявлених тенденцій 

розвитку економіки регіонів в залежності від їх ресурсного потенціалу, його 

ефективного використання у виробничо-господарському обігу обґрунтовані 

шляхи підвищення ефективності соціально-економічного розвитку регіонів. 

Обґрунтовано, що управління ресурсам, активами та капіталом регіонів потребує 

розроблення нової політики держави стосовно управління капіталізацією. 

Наукова доповідь розрахована на фахівців, які займаються обліком і 

оцінкою ресурсів регіону, суб'єктів господарювання. Матеріали доповіді можуть 

бути використані органами місцевої влади, самоврядування при обгрунтуванні 

напрямів розвитку конкретних територій. Матеріали доповіді можуть бути 

використані викладачами вищий навчальних закладів при вивченні та висвітленні 

питань, пов’язаних з аналізом, оцінкою, управлінням капіталом та капіталізацією 

суб’єктів господарювання. 

Робота виконана авторським колективом у складі: д.е.н., проф. 
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