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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ТНК – транснаціональні корпорації 

ПІІ – прямі іноземні інвестиції  

НРЕ – нові ринкові економіки 

МОКЦП – Міжнародна організація комісій з цінних паперів 

МФК – міжнародна фінансова корпорація 

МФІ – міжнародні фінансові інститути 

МВФ – міжнародний валютний фонд 
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ВСТУП 

 

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 
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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. 

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. 
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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; 

 поглибити розкриття методологічних засад та мотиваційних складових 

інституційних механізмів залучення зовнішнього фінансування у 

трансформаційних економіках; 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


7 
 

 

 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. 
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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, 

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 
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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 

інституціоному 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: 

 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 
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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. 
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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 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 7 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 
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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 наукових 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 зі 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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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІНСТИТУЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСУВАННЯ 

НОВИХ РИНКОВИХ ЕКОНОМІК 

 

1.1. Ґенеза теоретичних підходів до проблеми зовнішнього 

фінансування нових ринкових економік 

 

Інтенсифікація міжнародних потоків капіталу є одним із найбільш 

відомих чинників економічної глобалізації. ТНК вважають  необхідним 

провести інтернаціоналізацію виробництва через потоки ПІІ, задля збільшення 

ефективності, шляхом географічного розширення своїх операцій та зміцнення 

позицій на світовому ринку. Поточний етап економічного розвитку у світі, у 

свою чергу, показує, що іноземний капітал – один із головних чинників 

стійкого, високоякісного та збалансованого економічного зростання. 

Необхідність залучення закордонних інвестицій та кредитів є особливо високою 

для нових ринкових економік (НРЕ, англ. «emerging markets»), оскільки притік 

капіталу сприяє структурним змінам економіки, дозволяє гарантувати 

стабільний економічний поступ, а також дозволяє країні-реципієнту ефективно 

інтегруватися в процеси глобалізації. Як наслідок, не дивно, що у сьогоденні 

існує жорстке змагання між країнами щодо залучення іноземних інвестицій, 

особливо ПІІ. Після останньої світової кризи, навіть, високорозвинені 

економіки стали приділяти більше уваги заохоченню притоку іноземного 

капіталу.  

Об’єктивна тенденція приєднання НРЕ до міжнародної системи руху 

капіталу та використання закономірностей світового досвіду в залученні 

іноземного капіталу є приналежними до головних особливостей сучасного 

етапу розвитку. 

         Достатня кількість країн пройшла тривалий шлях в аспекті трансформації 

механізмів залучення іноземного капіталу: від залучення фінансування, в межах 

офіційної допомоги, для розвитку економічного становища та міжнародних 
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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
1
 середовища, задля стимулювання притоку капіталу. 

В цілому, на початковому етапі дослідження доцільно проаналізувати 

особливості самої групи країн – НРЕ. Термін «emerging markets» був вперше 

введений А. ван Агтамаелем – працівником Міжнародної фінансової корпорації 

(МФК), Світового банку в 1981 році – для позначення країн із низьким або 

середнім рівнем доходу на душу населення, які почали впровадження реформ 

ринку капіталу. Ця категорія не охоплює високорозвинені ринки капіталу 

США, Канади, Австралії та Європи, а також ринки Японії та Гонконгу, які є 

членами Технічного комітету МОКЦП. Останнім часом містки ринки великих 

НРЕ, таких як Бразилія, Китай, Індія, Туреччина, Південна Корея і Південна 

Африка, й досі класифікують як «emerging markets», незважаючи на те, що вони 

посідають досить суттєве місце щодо ринкової капіталізації та вдосконалення 

фінансових інструментів [97]. Перелік НРЕ, відповідно до підходів різних МФІ 

та аналітичних структур, наведено в Додатку А. 

НРЕ традиційно поділяють на чотири географічні групи: НРЕ Азії, 

Латинської Америки, Східної Європи й Центральної Азії, а також Близького 

Сходу і Африки. Необхідно відмітити, що серед указаних груп найбільший 

поступ, щодо залучення зовнішнього фінансування та вдосконалення власного 

інституційного середовища, мають Азія та Латинська Америка.  

НРЕ, в якості розташування активів, є привабливими для іноземних 

                                                           
1
 Важко не помітити певний різнобій у використанні категоріального апарату інституціоналізму, 

особливо в українській мові. Якщо підходити з точки зору перекладу і за основу брати іменник institute – 

(інститут) від нього, очевидно, мають походити слова: інституційний, інституційне тощо; якщо за основу 

брати прикметник institutional, то саме від нього мали би сформуватися слова: інституціональний, 

інституціональне тощо. Якщо відкинути переклад, а взяти тільки сутність слів, то, очевидно, беручи до 

уваги інститути як закони і норми, слід використовувати у контексті слово інституційні, тобто зміни норм і 

законів призводять до інституційних змін. Однак, інституції при цьому розглядаються як організації, що 

реалізують норми і закони, а оскільки середовище включає і інститути, й інституції, то, з усією очевидністю, 

вимальовується термін інституціональне середовище. На нашу думку, застосування тлумачень має залежати 

від контексту їх використання та погляду автора, який це робить, оскільки їх можна вважати однорідними 

словами, що не змінюють змісту того чи іншого явища. 
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інвесторів із двох базових причин: 

 по-перше, через наявність більш високого потенціалу зростання і 

більш високих доходів, які здатні компенсувати дещо вищий рівень ризиків та 

волатильності (включаючи зниження ліквідності), за умови негативного 

сценарію; 

 по-друге, через наявність можливості класичного хеджування або 

диверсифікації ризиків концентрації інвестицій в розвинених країнах [226]. 

Окрім того, підвищення заощаджень на рахунках пенсійних програм та 

соціального забезпечення, викликаного старінням населення у країнах із 

розвиненими економіками, призвело до виникнення зацікавленості 

диверсифікувати капіталовкладення шляхом перенесення інвестиційних потоків 

із високорозвинених країн у НРЕ, в процесі пошуку нових ринків із більш 

високим рівнем прибутковості та одночасною мінімізацією (диверсифікацією) 

існуючих ризиків. Це призвело до виникнення тренду інвестування в 

емерджентні ринки. Останнє, в свою чергу, змусило МФІ (на чолі з МФК) 

надавати підтримку розвитку ринкам капіталу цих країн. Адже, 

високопродуктивні внутрішні ринки капіталу не тільки допомагають 

забезпечити мобілізацію ресурсів на національному рівні, але й стають у нагоді 

в процесі глобального розподілу ресурсів. 

У цілому, трансформація більшості НРЕ проходила в межах 

неоліберальної, приватно-корпоративної чи соціально-ринкової моделі 

економіки [91, с. 204]. Проте, це – не завжди був рух в одному напрямі, 

оскільки проблеми неінтегрованості інституційного середовища в глобальні 

процеси, не дозволяли автоматично досягати поставлених цілей [126, с. 86]. 

Тому, до основних критеріїв економік із ринками, що формуються, можна 

віднести об’єктивну необхідність радикальних економічних й інституційних 

змін, всеохоплюючі реформи всіх галузей економіки та набуття головних рис та 

ознак розвинених ринкових країн. Такі трансформаційні перетворення, як 

правило, потребують значних ресурсів та часу [206, с. 305]. Тому, процеси 

трансформації являють собою майже перманентне середовище функціонування 
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НРЕ, які намагаються досягти відповідності між їх стратегіями та змінними 

умовами зовнішнього економічного середовища. 

На думку українського дослідника І.Тарлопова  [88], сьогодні в НРЕ існує 

невідповідність національних інтересів суспільним потребам. Це пов’язано з 

нечітким розумінням принципових відмінностей між інтересами й потребами та 

відсутністю державної політики, що спрямована на їх збалансування. Під 

«державною політикою», в цьому контексті, І.Тарлопов розуміє розробку низки 

заходів протекціоністського характеру. Безумовно, поняття «національні 

інтереси» й «суспільні потреби» є далеко не тотожними й мають свої 

особливості та відмінні риси, проте, вони не повинні розглядатися з позицій 

філософського холізму, коли суспільство позиціонується вищим за індивіда, а 

інтереси окремої людини мають бути підпорядкованими суспільним інтересам. 

Окрім того, державна політика не має зводитися виключно до 

протекціоністської політики, тому що, по-перше, це – не відповідає 

інтеграційним інтересам країн із ринками, що формуються, по-друге, не надає 

можливості реалізувати, у повній мірі, теорію порівняльних переваг Д. Рікардо, 

в якій обґрунтовується положення про взаємовигідний характер вільної торгівлі 

між країнами, навіть за умов, коли одна із країн має абсолютні переваги у 

виробництві, в порівнянні з іншою. 

Трансформаційні перетворення в будь-якій країні зумовлені 

об’єктивними чинниками: інтернаціоналізацією суспільного життя, розвитком 

інформаційного суспільства, зростанням міжнародної спеціалізації та темпами 

зміни економічної кон’юнктури [151, с. 22]. Але, задля ефективного 

впровадження необхідних реформ на цьому етап,і доцільно враховувати 

можливі наслідки глобалізації як такого фактору, що, значною мірою, визначає 

напрями трансформації країн на шляху побудови розвинутої ринкової 

економіки. Важливим аспектом такої трансформації є залучення зовнішнього 

фінансування як процесу генерування потоку фінансових та капітальних 

ресурсів, що не вироблені в економіці. Проте, вони можуть слугувати чинником 

економічного зростання в коротко- й довгостроковому періодах, за умов 

раціонального їх використання. 
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Процес формування НРЕ визначається по-різному представниками 

неокласицизму, неокейнсіанства, інституціоналізму та неоінституціоналізму. 

Неокласична економічна школа визнає значну неоднорідність переваг та 

функцій корисності економічних агентів. Як наслідок, держава має сприяти 

створенню відповідного інституційного середовища, яке буде здатне 

збалансувати неоднорідні інтереси різних економічних агентів та максимізувати 

загальну суспільну корисність [167, с.73]. Неокласичні економісти приділяють 

велику увагу використанню економетричних та статистичних моделей в зв’язку 

з тим, що саме вони дозволяють визначити кількісний вимір якісних 

трансформаційних перетворень. 

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. Зокрема, держава має, 

безпосередньо або опосередковано, стимулювати сукупний попит, який буде 

зменшуватиме безробіття та призводитиме до зростання ВВП (щонайменше, в 

короткостроковому періоді) [195, с. 194]. Проте, така стратегія може мати 

суттєві негативні наслідки в довгостроковому періоді, коли структура 

виробництва й споживання не відповідає обсягу реальних заощаджень. 

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 [233, с.217]. У XXI ст. 

широкого розповсюдження набув неоінституціоналізм, який розширив сферу 

застосування мікроекономічного аналізу до суміжних дисциплін. Ця 

економічна школа визнає значну роль інституцій та вважає, що вони можуть 

бути проаналізовані відповідним чином, згідно із загальними 

мікроекономічними принципами [252, с. 235]. 

Відомий вчений Д.Норт зробив значний внесок у інтеграцію 

неоінституційного підходу та економетричних методів. Він продемонстрував, 
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що інституційне середовище може надавати адекватне пояснення економічним 

та структурним змінам. Д.Норт вважає, що розвиток ринків капіталу 

ґрунтується на чіткому визначенні прав приватної власності та створює 

передумови для зростання добробуту економічних агентів. На пізніх етапах 

суспільного й економічного розвитку зростає вплив на питому вагу 

трансакційних витрат [172, с.529]. Тому, саме їх мінімізація та оптимізація є 

одним із головних завдань для теоретиків і практиків, на сучасному етапі 

трансформації світової економіки. 

Удосконалення аналізу інституційних аспектів, які впливають на 

концентрацію ринкової влади та регулювання, здійснено Нобелівським 

лауреатом 2014 року Ж. Тіролем. Він запропонував вкрай реалістичну модель 

дослідження стратегій економічних агентів, модель, яка спростовує деякі 

неокласичні припущення. Ж.Тіроль доводить, що зміни в інституційному 

середовищі здатні збільшувати або, відповідно, зменшувати концентрацію 

ринкової влади в корпорацій-лідерів. Таким чином, регулювання 

інституційного середовища має бути організоване таким чином, щоб 

довгострокові інтереси всіх учасників були збалансовані та Парето-

оптимальними [237, с. 94]. Окрім того, Ж.Тіроль вважає, що теорія ігор 

дозволяє дослідити альтернативні варіанти та потенційні стратегії основних 

груп економічних агентів. 

Найважливішими параметрами будь-якої ринкової економіки є її 

лібералізація, відкритість і можливість приватизації. Водночас, велике значення 

мають й інші її параметри, в тому числі які характеризують: 

 підприємницьку спільноту певної країни та її ефективність 

(структуру, її позиції в світовому підприємницькому співтоваристві, 

особливості інвестиційної політики і, перш за все, схильність до виробничих 

вкладень й до інфляційної поведінки, криміналізації та ін.); 

 інституційну базу та організаційну структуру (включаючи показники, 

що відображають насиченість великими корпораціями, банківську систему, 

розподіл акцій між категоріями інвесторів); 
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 ринки і систему цін (у тому числі, ступінь відкритості та 

монополізації ринків, їх взаємозалежність, залежність від імпорту й т.д.); 

 систему фінансового забезпечення функціонування економіки та її 

основні складові (зокрема, грошову, кредитну та бюджетну підсистеми) [3]. 

 Якщо порівнювати НРЕ, за цими параметрами, з розвиненими 

економіками, то в останніх вони є оптимізованими. У НРЕ вони, навпаки, в 

середньому де-оптимізовані, причому, характер відхилень від оптимуму може 

значно варіюватися. Тому, можна виділити декілька видів НРЕ, які 

характеризуються значними системними відмінностями. Станом на сьогодні 

таких груп може бути три. До першої групи входять НРЕ з неефективними 

системами інституційного і фінансового забезпечення функціонування 

економіки (зокрема, слабкою кредитною підсистемою), високим рівнем 

приватизації, лібералізації, відкритості та помітною криміналізацією 

підприємницького середовища, великими кон’юнктурними ризиками. У деяких 

країн цієї групи спостерігається істотна нестача грошей для угод і, відповідно, 

відома ступінь демонетизації, а розміри виробничих інвестицій, як правило, не 

забезпечують відтворення основних фондів. До цієї групи слід віднести країни 

Латинської Америки та країни СНД. 

Другу групу складають високо лібералізовані та приватизовані НРЕ, з 

дієвими системами фінансового забезпечення функціонування економіки. 

Однак у більшості з них недостатньо сильні фондові ринки. Попри те, що 

інвестиції та кредити активно заходять у ці економіки, вони ще не на 

оптимальному рівні. До другої групи необхідно віднести країни Східної 

Європи.  

Третя група є найбільш продуктивною, до неї належать регульовані НРЕ 

зі зниженим рівнем приватизації та лібералізації, але з дієвими системами 

фінансового забезпечення функціонування економіки – особливо інвестиційної 

сфери (Азійські країни). Зважаючи на малі кон’юнктурні ризики і динамічність 

внутрішнього ринку, вони здатні залучати значні маси іноземного капіталу. 

Зважаючи на те, що найбільш ефективними є помірно лібералізовані та 

відкриті економіки, то це є сюрпризом для неокласичної теорії, яка виконує 
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роль загальної економічної теорії. Відповідно, ефективність НРЕ знаходиться в 

безпосередньому зв’язку не стільки з показниками лібералізації, відкритості, 

оскільки з параметрами, котрі характеризують стан інституційної бази та 

системи фінансового забезпечення їх функціонування (включаючи кредитну 

підсистему і фондовий ринок) і ефективності підприємницького середовища. 

Окрім того, велике значення має дієвість адміністративної та законодавчої 

систем. 

Вказана особливість вимагає розгляду та обґрунтування підходів до 

проблеми економічного зростання. Загалом, упродовж останнього часу 

«економічне зростання» детально аналізувалося як з точки зору теорії, так й 

історії економіки. Активізація й актуалізація розгляду цього питання припадає 

на кінець Другої світової війни. Перше покоління моделей зростання шукало 

відповіді на питання: чому деякі країни набагато бідніші, ніж інші? Моделі 

цього періоду, а саме Р. Харрода (1939 р.), Е. Домара (1946 р.), Р. Солоу (1956 

р.), Т. Свана (1956 р.), Д. Касса (1965 р.) і Т. Купманса (1965 р.), пояснюють 

відмінності в доходах на душу населення, з точки зору різних траєкторій 

накопичення факторів виробництва. У цих моделях відмінності між країнами в 

накопиченні факторів обумовлені або різницею в нормах заощаджень, 

зростанням загальної продуктивності факторів виробництва, або іншими 

екзогенними параметрами. Подальші дослідження покращили моделі росту за 

рахунок науково-дослідницької діяльності (Ромер (1986 р.)), людського 

капіталу (Лукас (1988 р)) і державних витрат (Барро (1990 р)) [31]. Питання 

значущості та сили впливу іноземного капіталу, особливо ПІІ, на економічне 

зростання залишаються актуальними, незважаючи на те, що вони активно 

обговорюються вже не один десяток років у економічній літературі.  

Інвестиції як фактор економічного зростання є предметом досліджень 

науковців також від середини XX ст. У цей період Є. Домар та Р. Харрод, 

розвинули положення Кейнса, запропонували неокейнсіанську теорію 

економічного зростання, у якій увага акцентується саме на інвестиціях. При 

цьому, використовується виробнича функція В. Леонтьєва, яка має постійну 

граничну продуктивність капіталу. Обсяг випуску залежить тільки від капіталу, 
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тому що праця не є обмеженим ресурсом. Норма заощаджень (s) і 

фондоозброєність (К/Y) є константами [31]. 

Під впливом моделі Домара-Харрода, у середині ХХ ст. більшість 

дослідників підкреслювали залежність економічного зростання від 

нагромадження капіталу, відповідно, важливим вважалося довгострокове 

зростання мобілізації капіталу. 

Ключовим елементом економічного зростання у неокласичній моделі 

Р.Солоу також є нагромадження капіталу. Але неокласичний підхід 

кардинально відрізняється від неокейнсіанського тим, що у моделі 

використовується виробнича функція Кобба-Дугласа, у якій фактори 

виробництва не взаємозамінні, норма вибуття основного капіталу постійна й 

пропорційна капіталу. Таким чином, у моделі Р.Солоу положення економіки на 

рівноважній траєкторії зростання залежить від величин s, n і g. Екзогенність цих 

змінних економічного зростання, зокрема, технічного поступу, зумовили 

критику неокласичної моделі [16, с. 114]. 

Що стосується сучасних досліджень, то в них роль інвестицій у зростанні 

економіки, практично, не заперечується, але виникають питання: наскільки 

важливим для зростання є походження цього інвестиційного капіталу, чи 

будуть сприяти зростанню будь-які інвестиції, внутрішні чи зовнішні (з точки 

зору національної економіки), чи буде мати залучення іноземного капіталу 

особливий вплив на економічне зростання національної економіки та ін. 

Помітною є усталена тенденція останніх десяти років  до зменшення 

частки ПІІ у розвинуті країни та відповідного її збільшення по групі країн із 

ринком, що формується.  

У 2006 р. МВФ опублікував доповідь трьох індійських професорів 

Е. Прасада, Р. Раджара, А. Субраманяна [211], у якій вони ставлять під сумнів 

концепцію неокласиків, стосовно позитивної ролі іноземних інвестицій в 

економічному зростанні бідних країн. На основі аналізу статистичних даних за 

період з 70-х рр. ХХ ст., автори обґрунтовують гіпотезу про те, що 

неіндустріальні країни, які розраховують, переважно, на іноземне фінансування, 

всупереч прогнозам класичних теоретичних моделей не демонструють 
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швидкого зростання, водночас – в індустріальних країнах зростання і ступінь 

іноземного фінансування характеризуються позитивною кореляцією.  

У дослідженні Е. Прасада, Р. Раджара, А. Субраманяна [211],  всупереч 

прогнозам класичних теоретичних моделей, не підтвердилась також й 

негативна кореляція між платіжним балансом та зростанням неіндустріальних 

країн. Йдеться про те, що при збільшенні пасивного платіжного балансу 

збільшуються темпи економічного зростання. Більшість неіндустріальних країн 

демонструють позитивну кореляцію між платіжним балансом та зростанням. 

Іншими словами, країни, що розвиваються, які переважно використовують 

зовнішнє фінансування в довгостроковому періоді, не тільки не демонструють 

більш високі темпи зростання, але, навіть, зростають більш повільно. І навпаки, 

індустріальні країни, які більше покладаються на іноземне фінансування, 

дійсно, зростають більш швидкими темпами. 

Автори наводять два можливі пояснення таких взаємозв’язків. Так, 

позитивна кореляція між платіжними балансами та зростанням є сильнішою у 

менш фінансово розвинених країн. Це пояснюється можливими ускладненнями 

отримання прибутку від інвестицій, при слабкому розвитку фінансового ринку. 

Тому, інвестиції здійснюються, переважно, за рахунок внутрішніх джерел. При 

цьому, неіндустріальні країни, з більшим обсягом заощаджень, 

характеризуються більш високими темпами зростання. По-друге, країна, що 

розвивається, може свідомо вживати протекціоністські заходи щодо обмеження 

іноземних інвестицій для запобігання завищенню курсу валюти. Такі заходи 

сприяють підвищенню конкурентоспроможності національних товарів, які 

виробляються для експорту. Збільшення експорту, в свою чергу, може 

відповідно впливати на економічне зростання через збільшення чистого 

експорту. 

Деякі українські дослідники теж вказують на відсутність суттєвого 

впливу іноземних інвестицій на економічне зростання. Так, відома українська 

вчена О. Пирог [67] у своєму дослідженні проаналізувала залежність прямих 

іноземних інвестицій від макроекономічних показників та отримала 

підтвердження існування кореляції між прямими іноземними інвестиціями та 
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реальною річною зміною валового внутрішнього продукту (коефіцієнт 

кореляції за період 1998-2003 рр. становить 0,9613), що свідчить про щільний, 

прямо пропорційний лінійний зв’язок, тобто у досліджуваному періоді, 

стабільні темпи росту ВВП забезпечили зростання обсягів прямих іноземних 

інвестицій. Проте, існування зворотного зв’язку автор ставить під сумнів, 

вказуючи, що світова модель «зростання виробництва - зростання інвестицій - 

економічне зростання» в сучасних умовах української економіки не спрацьовує. 

Інша дослідниця – Ю. Іванова, аналізуючи значущість іноземної участі в 

економічному зростанні регіону на основі виробничої функції Кобба-Дугласа, 

робить висновок, що роль інвестиції в основний капітал організацій, за участю 

іноземного капіталу, не є значною й становить 0,076 26. 

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. Такі чинники, як наприклад, накопичення факторів виробництва та інновації 

є тільки безпосередніми причинами зростання. Проблемне поле дослідження 

нової інституційної школи передбачає, що відмінності в таких інституціях є 

фундаментальним поясненням порівняльного зростання [61; 62; 197; 198]. У 

нещодавніх дослідженнях, наприклад, таких учених, як Є.Беренштайн, Дж. де 

Грегоріо, Дж.-В.Лі [104]; А.Деліос, Д.Мудамбі, П.Наварра [121] було зроблено 

акцент на важливості інституцій в якості чинника росту. 

На нашу думку, інституції позитивного характеру також відіграють 

вирішальну роль у залученні зовнішнього фінансування. Впродовж багатьох 

років чисельна група країн, що розвиваються, до якої входять й нові ринкові 

економіки, приваблює лише невелику частку ПІІ. Окрім того, потоки ПІІ 

розподіляються нерівномірно між цими країнами. Така нерівномірність 

розподілу потоків капіталу ставить питання про її чинники. В дійсності, 

дослідження в цій сфері підкреслюють роль економічних показників (таких, як 

недосконалість ринку – роблять акцент на інформаційній асиметрії) в якості 

найбільш значущих чинників відмінностей між потоками капіталу, при цьому, 

не враховуючи ролі інституцій. В емпіричних працях інституції вважаються 
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екзогенними й їх автори не докладають зусиль для того, щоб зрозуміти, чому 

інституції відрізняються в різних країнах. Інституції повинні не тільки сприяти 

притоку іноземного капіталу, але й позитивно впливати на розвиток, 

зменшувати загальний рівень невизначеності та гарантувати вищі очікувані 

ставки дохідності. 

В цілому, необхідно наголосити, що інституційні чинники, такі як 

механізми забезпечення виконання контрактів, політична та економічна 

стабільність, громадянські та політичні права, рівень корупції та ін. мають 

вирішальне значення при поясненні динаміки притоку іноземного капіталу в 

НРЕ упродовж останніх років. 

Зовнішнє фінансування може бути, відповідним чином, класифіковано. 

Класифікацію, що є релевантною для нашого дослідження, наведено в табл. 1.1.  

Таблиця 1.1 

Класифікація зовнішнього фінансування 

№ з/п Класифікаційна ознака Види фінансування 

1 Джерело надходження державне, приватне 

2 Характер залучення безповоротна фінансова 

допомога; на комерційних 

умовах (повернення, 

строковості, платності й т. ін.) 

3 Напрямки прямі, портфельні інвестиції, 

консультаційні послуги, гранти 

тощо 

4 Методи залучення  кредитування, емісія 

різноманітних фондових 

інструментів 

Джерело: складено автором на основі[2, C.128; 37.]. 

До основних методів залучення зовнішнього фінансування належать 

кредитування та емісія різноманітних фондових інструментів. У процесі своєї 

діяльності економічні агенти можуть вдаватися до того чи іншого методу, або 

застосовувати їх одночасно.  
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Вказану класифікацію зовнішнього фінансування можна спростити і 

подати у вигляді різних видів потоків капіталу, виходячи з даних платіжних 

балансів (див. рис. 1.1).  

Існує давня впевненість науковців та практиків у тому, що ПІІ є більш 

сприятливими для довготермінового зростання та розвитку, ніж інші форми 

потоків капіталу. Окрім того, є переконливі емпіричні свідчення того, що 

потоки ПІІ є менш волатильними, ніж інші потоки капіталу [187]. Також 

поширеним є положення про те, що ПІІ, в той чи інший спосіб, є кращими для 

зростання і розвитку, ніж інші потоки капіталу. Поки результати емпіричної 

перевірки тези про те, що ПІІ є кращими для зростання, є змішаними, існують 

чіткі докази [104], що, за певних передумов, у країні, яка приймає, ПІІ, дійсно, 

призводять до кращих результатів. Такі характеристики ПІІ зумовили істотний 

інтерес до чинників, які здатні притягувати потоки ПІІ.  

 

  

 

Рис.1.1. Потоки капіталу в платіжному балансі [179] 

Загалом некоректно стверджувати, що один із методів є a priori кращим і 

більш ефективним за інші: все залежить від конкретних умов та проектів, які 

реалізуються. Проте, в умовах формування ринкової економіки фондовий ринок 

не завжди є розвинутим у достатній мірі, тому економічні суб’єкти не мають 
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адекватного вибору й змушені звертатися до кредитування, навіть у тих 

випадках, де використання фондових інструментів виявилось би більш 

вигідним. Якщо ж взяти до уваги кредитну й монетарну експансію, що 

здійснювалась під час буму, то постає очевидним, що, по-перше, фінансові 

ринки в світі, загалом, характеризуються значною нестабільністю, а по-друге, за 

умов відсутності належної конкуренції, нова ринкова економіка може зазнавати 

додаткових потрясінь. 

Аналіз надходжень іноземного капіталу у економіку конкретної країни 

вимагає врахування не тільки кількісних, але й якісних аспектів. Безумовно, 

наприклад, показник обсягу прямих іноземних інвестицій є індикатором 

інвестиційної привабливості країни, але велике значення має також і те, яким 

чином залучені кошти використовуються, на які проекти спрямовуються та які 

це має середньо- та довгострокові наслідки. Проте, глибокий рівень наукового 

аналізу має також враховувати структуру інвестицій, напрями інвестування та 

об’єктивні зміни в кон’юнктурі національного та світового ринків. 

У сьогоденні набула поширення низка теорій, що обґрунтовують 

вигідність залучення ПІІ. Їх систематизація в розрізі різних підходів наведена в 

табл. 1.2. 

Останнім часом активізували свою діяльність прихильники інституційної 

теорії інвестицій, що пояснюють мотивацію підприємницької діяльності 

розділенням прав власності й управління в сучасній корпорації. Вони 

обґрунтовують відсутність збігу цілей та інтересів менеджерів і апарату 

управління в корпорації. Представники інституційного напряму наполягають на 

створенні макротеорії інвестицій, аргументують це – тезою про те, що 

інвестиції є найважливішою складовою національного доходу. Цей напрям буде 

детально розглянуто в наступних підрозділах. 

Таким чином, приєднання НРЕ до міжнародної системи руху капіталу є 

однією з головних рис сучасного етапу їх розвитку. Вказана група країн 

пройшла тривалий шлях трансформації механізмів залучення іноземного 

капіталу. Роль, передумови, наслідки зовнішнього фінансування для 

економічного розвитку НРЕ по-різному описуються представниками 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


27 

неокласицизму, неокейнсіанства та інституціоналізму. 

 

1.2. Концептуальні засади формування інституційних механізмів 

залучення зовнішнього фінансування нових ринкових економік 

 

За умов посилення фінансової глобалізації потоки капіталу пов’язують 

окремі економіки й регіони світу. Як показав вищенаведений аналіз 

теоретичних та емпіричних досліджень, притік іноземного капіталу має велике 

значення для стійкого й збалансованого економічного розвитку, однак 

породжує низку проблем, загроз та ризиків для країн певних груп. Соціально-

економічні наслідки процесу фінансової глобалізації для світової економіки, а 

також для будь-якої країни, значною мірою, залежать від наявного 

інституційного середовища. Відбувається диверсифікація форм, методів і 

напрямів міжнародної конкуренції, у якій перевагу здобувають такі економіки, 

що сформували систему стабільних та майже досконалих формальних і 

неформальних інституцій для ефективного залучення й використання різних 

видів іноземного капіталу. 

У зв’язку з цим, виникає необхідність дослідження інституційних 

механізмів, за допомогою яких здійснюється залучення іноземного капіталу та 

які безпосередньо впливають на сучасні глобальні фінансові потоки. Питання 

формування таких механізмів, котрі будуть ефективними та сприятимуть 

залученню й раціональному використанню іноземного капіталу, набуває 

особливого значення в умовах постійної трансформації НРЕ. Тому, в цьому 

підрозділі, передусім, необхідно проаналізувати, існуючі в науці, інтерпретації 

таких категорій, як  «інститут», «інституційний механізм», а потім розкрити 

зміст цих категорії у взаємозв’язку з особливостями розвитку НРЕ та 

тенденціями притоку іноземного капіталу в їх економіки.  

Перед аналізом головних якісних характеристик інституційного 

механізму та середовища, а також їх впливу на міжнародні фінансові потоки, є 

важливим розглянути сутність самих інституцій.  
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Впродовж тривалого періоду часу недооцінювалась роль інституцій, як 

чинника збільшення потенційних вигод від співпраці між економічними 

агентами. Ще до недавнього часу, знаменита праця Р. Коуза «Проблема 

соціальної вартості» [118] не отримала гідного місця в економічній науці. У 

своєму дослідженні Р. Коуз запропонував ідею фундаментальної важливості, 

яка вимагала перегляду економічної теорії. Автор показав, що економічне 

зростання та розвиток країни, значною мірою, залежать від виду його діючого 

уряду, якщо витрати на угоди в економічній та політичній сферах нульові. 

Проте, коли операційні витрати наявні, розподіл влади в межах країни та 

інституційної структури агенцій, які продукують її правила, постають дуже 

важливими чинниками для розвитку країни. 

До цього часу дослідження інституцій та інституційного механізму 

супроводжуються полемікою щодо їх змісту, структури й ролі. Сучасна 

економічна література відображає відсутність єдиного, загальноприйнятого 

тлумачення базової одиниці аналізу – категорії «інституція».  

Першим просте й лаконічне тлумачення інститутів запропонував відомий 

дослідник Т. Веблен. Він обґрунтував положення про інституції-норми і під 

ними, мав на увазі, усталені норми взаємодії між економічними агентами [31]. 

У сучасній економічній літературі також можна зустріти більш широку  

інтерпретацію цієї економічної категорії – «інституції» тлумачаться не лише як 

норми взаємодії між економічними агентами, але й як організаційні форми 

об’єднання економічних агентів, тобто інституції-організації [9]. 

Пізніше Д.Норт визначив інституції як створену людиною обмежувальну 

основу, яка організовує відносини між людьми, встановлюючи структуру 

мотивів у людській взаємодії – в політичній, економічній або соціальній сферах 

[61]. 

У межах сучасного інституціоналізму та його різновидів 

найпоширенішими є наступні тлумачення інституції – це: 

— «правила гри» в суспільстві, або створені людиною обмежувальні 

рамки, що організовують взаємовідносини між людьми; 
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— правила і механізми, що забезпечують їх виконання, та норми 

поведінки, які структурують взаємодії між людьми, що повторюються; 

— формальні правила, неформальні обмеження та способи 

забезпечення дієвості обмежень; 

— вигадані обмеження, які структурують взаємодію людей, їх 

формальні (правила, закони, конституції) й неформальні обмеження (соціальні 

норми та кодекси поведінки), механізми примусу їх виконання. Вони 

визначають структуру стимулів у суспільствах та їх економіках [61, с. 18]. 

Нова інституційна економічна теорія передбачає, що інституції 

виконують три основні завдання, які є важливими для ринків: вони знижують 

трансакційні витрати від недостовірної інформації (що випливають з 

інформаційної асиметрії та адміністративних витрат при скороченні 

інформаційної асиметрії). Вони визначають і забезпечують дотримання прав 

власності, й вони визначають ступінь конкуренції шляхом визначення умов 

виходу на ринок. 

Інституції можуть мати економічний, політичний або соціальний 

характер. Наприклад, податкове законодавство, в цілому, є економічною 

інституцією, хоча в ній містяться також й соціальні елементи, особливо при 

розподілі доходів. Закони, які регулюють вибори президентів або прем’єрів, є 

політичними інституціями. Закони, які стримують злочинність і призначають 

покарання, є соціальними інститутами. Всі ці типи інституцій мають важливе 

значення. В дійсності, політичні інституції країни, у багатьох випадках, 

визначають механізм створення інших інституцій [61]. 

Економічні інституції визначають економічні правила гри, зокрема, 

ступінь дотримання прав власності, правила укладання та виконання угод, а 

також деякі з правил і положень, що визначають економічні можливості, 

відкриті для агентів: права на майно фізичних та юридичних осіб, комерційне 

право, договірне право, патентне право, типи кредитних угод і т.д. 

Політичні інституції допомагають регулювати межі політичної влади і 

визначати, яким чином змінюється політична влада (конституції, виборчі 

правила, число гравців з правом вето і т.д.). 
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Інституційна структура має три компоненти: формальні правила, 

неформальні правила і механізми примусу до їх дотримання. Формальні 

правила є письмовими правилами суспільства. Закони, що регулюють 

контракти, злочинність, політичну систему, інформацію про продукт, введення 

тарифів або квот, регулювання банків і т. д., є формальними інституціями [62]. 

Формальні правила можуть бути введені різними агентами, як компаніями, так і 

урядом. 

Неформальні правила є неписаними правилами соціуму. До них 

відносяться культура, норми поведінки, кодекси поведінки і т.д. Громадяни з 

дитинства вивчають всі види неписаних норм і поглядів. Неформальні правила 

суттєво різняться між країнами. 

Третя компонента інституційної структури – це забезпечення дотримання 

встановлених правил гри. Інституції часто є неефективними, якщо вони не 

виконуються. Наприклад, країна може мати антимонопольне законодавство, яке 

не дозволяє фірмам стати монополіями, але, якщо уряд не застосовує ці закони, 

агенти можуть діяти, нібито антимонопольного законодавства ніколи й не 

існувало [172]. Деякі інституції самовиконуються (наприклад, водіння по правій 

стороні дороги, коли поруч немає поліції). Дотримання інституцій не працює за 

принципом «все або нічого». Країни можуть застосовувати закони у повній 

силі, частково, або не використовувати їх. Виконання є невід’ємною частиною 

інституційної основи країни і може бути найважливішим елементом в 

поясненні відмінностей економічних показників, включаючи потоки іноземного 

капіталу. 

Трансакційні витрати включають витрати на ведення переговорів, оцінку 

виконання та забезпечення обміну. Ведення переговорів може бути довгим і 

коштовним процесом. Всі сторони повинні торгуватися одна з одною, навіть, 

якщо вони знаходяться в невигідному становищі. 

Тому інституції, трансакційні витрати відіграють важливу роль в 

економічній діяльності країни. Окрім того, існування неформального сектору 

економіки прямо впливає на функціонування інституцій, та, як наслідок – на  

економічні показники країни. Для того, щоб зберегти високі темпи зростання та 
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залучати більше іноземного капіталу, НРЕ повинні сприяти зниженню 

трансакційних витрат і заохоченню довіри. Держава повинна захищати 

приватну власність, а не експропріювати її. Цей набір інституцій включає в себе 

механізми забезпечення дотримання контрактів, комерційні норми і правила, 

освіту, конституції, виборчі правила, закони і правові норми. 

Як наслідок, чим більш якісними є економічні, політичні та соціальні 

інституції, тим вищим є вхідні потоки іноземного капіталу в саме цю країну. 

Узагальнюючи існуюче розмаїття підходів до визначення суті інституцій, 

можна дати наступне формулювання змісту категорії «інституція»: це – 

сукупність формальних і неформальних норм, які обмежують поведінку 

економічних агентів та впорядковують взаємодію між ними, а також механізми 

примусу, які забезпечують дотримання цих норм. Як й в інших подібних 

визначеннях, у цьому випадку, також додаткового тлумачення потребує 

поняття «правила». Під ними розуміємо загальновизнані й захищені паттерни 

поведінки, за якими забороняються або виконуються певні види дій одного 

економічного агента у процесі його взаємодії з іншими агентами чи групами 

агентів. 

Отож, після з’ясування сутності поняття «інституція», на нашу думку, 

необхідно розглянути сутність та еволюцію поняття «інституційний механізм». 

Слід зазначити, що його дуже часто розглядають у поєднанні або як складову 

економічного/господарського механізму. 

Термін «механізм» запозичено економічною наукою із галузі техніки. Він 

означає спосіб взаємозв’язку між різнорідними елементами і в сучасних умовах 

широко використовується в процесі дослідженні суспільних трансформацій. 

Проте, при усій чіткості механічної термінології, в економіці існують відмінні 

погляди на зміст поняття «економічний механізм», «господарський механізм». 

У контексті суспільної специфіки, тлумачний словник сучасної 

української мови закладає в поняття «механізм» внутрішню будову, сукупність 

етапів, з яких складається певне явище [14]. 

Господарський механізм визначений у великому економічному словнику 

як сукупність організаційних структур та конкретних форм і методів 
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управління, а також правових норм, за допомогою яких реалізуються, чинні в 

конкретних умовах, економічні закони та процес відтворення [11, с.819]. Таким 

чином, господарський механізм є механізмом реалізації економічних законів і 

процесів відтворення. 

Так, наприклад, учений О. Дерев’янко репрезентує господарський 

механізм як спосіб функціонування господарської системи (незалежно від її 

розміру), в основі якого знаходиться певна сукупність виробничих відносин 

[21]. Тобто, можна говорити, як про господарський механізм народного 

господарства в цілому (макроекономічний рівень), так і про господарський 

механізм суб’єктів підприємницької діяльності (мікроекономічний рівень). 

Як синонім поняття «господарського механізму» використовується і 

поняття «економічний механізм». В тлумачному економічному і фінансовому 

словнику «економічний механізм» визначається як спосіб взаємодії 

господарських явищ, спосіб досягнення господарської рівноваги, який залежить 

від законодавчо визначених меж їх функціонування [9, с. 205]. Природа і 

особливості економічних механізмів розрізняються у різних економічних 

системах. Тобто механізм цін, наприклад, має різний зміст в економіці 

адміністративного та ринкового типу, при цьому, по-різному відображає 

відносини між стихійними або організованими, інституціолізованими явищами. 

Подібно до вищенаведеного, але використовуючи форму множини, 

визначає економічні механізми й французький дослідник А. Кульман, який 

інтерпретує їх як необхідний взаємозв’язок, що природно виникає між різними 

економічними явищами [51, с. 15]. Тобто, про економічний механізм йдеться у 

тих випадках, коли певне вихідне явище уможливлює виникнення низки інших, 

причому ці явища слідують одне за одним, у певній послідовності, можуть  

спричиняти передбачувані результати. 

Відомий російський економіст Л. Абалкін включає у поняття і, 

відповідно, в структуру економічного механізму, форми організації суспільного 

виробництва, форми господарських зв’язків, структуру, форми і методи 

планування та управління, сукупність економічних важелів стимулів впливу на 

виробництво і учасників господарської діяльності [1]. Ґрунтуючись на такому 
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визначенні, в поняття механізму можна включити практично будь-який 

економічний, організаційний процес у господарській системі. 

Вказані дефініції роблять акцент на функціях управління, регулювання і 

підтримку функціонування деякого економічного процесу, що, на нашу думку, 

є необхідним елементом при переході до описування інституційного механізму. 

Перша згадка про інституційний механізм зустрічається у відомого 

вченого К. Поланьї, який визначав інституційний механізм у ринковій 

економіці через механізм взаємного перерозподілу на натуральній основі й 

товарообмін [69]. 

Понятійний стрижень категорії «інституційний механізм», що було 

сформульовано Д. Нортом, характеризує інституційний механізм як особливий 

вид механізму, що забезпечує створення правил і відстежує наслідки їх 

застосування. 

Пізніше відомий дослідник Л.Тевено вкладав в поняття «інституційного 

механізму» координацію дій, яка проявляється через функціональність й 

узгодженість окремих елементів, для досягнення рівноваги в економіці, тобто, 

автор вже припускав деяку функцію впорядковування [10]. 

Інший вчений – К. Менар розглядав в основі інституційного механізму 

контрактні стосунки, що виникають між партнерами, згрупованими в ієрархічну 

координаційну структуру для досягнення спільних цілей [56]. 

Сучасні дослідники, зокрема, С.Парінов вважає, що в суспільстві існують 

певні види діяльності, які породжують інституції як соціально-економічну 

реальність та підтримують їх працездатність. Відповідно до цього, специфічна 

діяльність людей, спрямована на підтримку функціонування інституцій, може 

бути репрезентована у вигляді деякого механізму, що приводить у взаємодію 

організації та індивідів. На «вході» цього механізму учасники економіки у 

вільному, неорганізованому стані, а на «виході» - ті ж самі учасники, але в 

пов’язаному вигляді, й діють вони у певному інституційному середовищі [63]. 

Таке групування відбувається завдяки роботі інституційного механізму. 

Необхідність розгляду інституційного механізму обумовлена потребами 

виявлення організаційної системи впровадження інституційних норм у 
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життєдіяльність економічних агентів. 

Деякі вчені розглядають інституційний механізм як особливу складову 

господарського механізму, що забезпечує створення норм і правил, взаємодію 

різних економічних агентів, із метою реалізації їх економічних можливостей, а 

також стабілізації господарського середовища [29, с.47]. 

Такі дослідники, як О.Іншаков і Н.Лебедєва тлумачать інституційний 

механізм як систему трансформації господарських взаємовідносин суб’єктів у 

напрямі їх ієрархічного впорядкування на основі загальноприйнятих норм і 

правил господарської організації та відповідно до вимог, традиційно існуючої 

або легітимно встановленої суспільством, інституції [28, с.19]. 

Вирішальну роль у встановленні цього механізму відіграють інституційні 

зміни та інновації, що порушують попередню інституційну рівновагу й 

призводять до виникнення нової. За умови ефективного функціонування 

механізму залучення іноземного капіталу, нова інституційна рівновага 

закріплюється, зміцнюється та впродовж певного періоду часу (тривалого чи 

нетривалого) не потребує нових інституційних змін. 

В такий спосіб, інституційний механізм суспільства й економіки є 

нерозривно пов’язаним із інституціями, інституційним середовищем, 

інституційними змінами та інституційними інноваціями. Усі вони 

взаємопов’язані та взаємодіють у своєму функціонуванні й розвитку (див. рис. 

1.2.). 

Російський дослідник С. Істомін вважає, що процес виокремлення 

інституційного механізму, як самостійного об’єкту  із загальногосподарського 

механізму, розвивався впродовж, як мінімум – трьох  етапів. На першому етапі, 

наголошує автор, йдеться на наявність різних неекономічних механізмів у 

структурі господарського механізму економіки. На другому етапі, на думку 

С.Істоміна,  господарський механізм являє собою сукупність форм і методів 

господарювання, а також передбачає свідомий вплив на виробництво. На 

третьому етапі відбувається методологічне відділення інституційного характеру 

від господарського механізму. У кожній сфері господарювання складаються 

особливі спеціальні механізми для вирішення протиріч між суб’єктами 
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протилежних інтересів [29]. 

 

 

Рис. 1.2. Інституційний механізм [49] 

Можна зробити висновок, що відбувається виокремлення інституційних 

механізмів як особливої сфери взаємодії та вирішення  протиріч між 

економічними агентами щодо розподілу обов’язків і присвоєння вигод від 

діяльності. Необхідність  ретельного дослідження інституційного механізму 

зумовлена тим, що виникає питання про впровадженні інституцій в 

організаційну систему і в професійну діяльність економічних агентів. 

Передумови та умови виокремлення й аналізу інституційного механізму, 

як самостійного феномену економічної реальності, розкрито в межах теорії 

організацій, яка інтерпретує рішення як результат вибору, під впливом 

сформованих норм і правил; у теорії суспільного вибору, яка акцентує увагу на 

необхідності перетворення формальних правил у неформальні; у 

Інституційне середовище 

Інституційна рівновага Інституційні зміни та інновації 

Інституційний механізм 
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неоінституціональній теорії, яка підкреслює роль звичок в інституціоналізації 

взаємодій суб’єктів; у новій інституціональній теорії, яка відстоює необхідність 

інституційного механізму, котрий забезпечує передачу правил, що є 

прийнятими в інституції. 

Функціональна необхідність виділення інституційного механізму 

визначається: 

 по-перше, потребами включення індивідів у рамки суспільних 

взаємодій, межі та наслідки яких заздалегідь обумовлені в інтересах 

господарського співтовариства. Включаючись в інституційні форми діяльності, 

суб’єкти переймають на себе низку зобов’язань, які дозволяють їм стати 

господарюючими суб’єктами у межах певного господарського механізму; 

 по-друге, потребами виділення в процесі соціально-економічних дій 

механізму узгоджень, що дозволяє досягати поставлених цілей з найменшими 

витратами. Результати механізму узгодження інтересів дозволяють 

господарським суб’єктам прогнозувати стратегію і тактику своїх дій, відповідно 

до встановлених інституційних вимог. 

Таким чином, інституційний механізм як функціональна підсистема, блок 

господарського механізму, створюючи організаційні умови стабільної роботи 

суб’єктів економіки, закріплюючи законодавчо економічні відносини, сприяє 

ефективній реалізації цілей та завдань, які поставлено господарським 

механізмом. Інституційний механізм – це структурний блок останнього і, 

відносно самостійна, організована структура, що ґрунтується на горизонтальній 

і вертикальній взаємодії конкретних суб’єктів і агентів господарювання, яка 

покликана забезпечити впорядкованість їх взаємозв’язків у межах економічної 

системи. 

Важливо підкреслити певну спільність між механізмом регулювання та 

інституційним механізмом (див. рис. 1.3.). Регулювання передбачає дотримання 

певного порядку, правила, впорядковування або встановлення вірної, 

необхідної для роботи, взаємодії частин механізму, розробку певних дій для 

отримання потрібних показників, досягнення потрібного ступеня розвитку, 

стану і т.д. Як наслідок, механізм регулювання, в інший спосіб,  можна 
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визначити як сукупність дій, що спрямовані на встановлення порядку для 

досягнення, заздалегідь визначеної, мети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Взаємозалежність елементів господарського механізму 

Одночасно характеристика інституційного механізму є більш близькою 

до поняття «регламентація», яке можна тлумачити як «встановлення правил та 

контроль за їх дотриманням» [76, с.281]. 

Важливо зазначити, що інституціональний механізм – це підсистема 

механізму регулювання, яка визначає порядок і поле діяльності господарських 

суб’єктів щодо досягнення мети, яка встановлює кордони і форми людської 

діяльності. Взаємодію господарського та інституційного механізмів можна 

уявити як відображення господарського механізму, через його економічний 

блок (економічний механізм), у сфері інституційної взаємодії. Висока 

достовірність такого відображення дозволяє точніше проектувати господарські 

зв’язки в інституціональний простір, у сферу норм, правил та контрактів, що 

зумовлює, в кінцевому підсумку, більшу ефективність роботи обох механізмів. 

Інституційний механізм – це спосіб встановлення порядку, стабільності та 

дотримання правил економічного механізму, за допомогою формування і 

розвитку адекватних інституцій. 

Інституційний механізм виступає як структурно невід’ємна частина 

господарського механізму й, в такий спосіб, забезпечує відтворення правил, що 

є адекватними проявам зовнішнього середовища. При зміні економічних умов 

господарської діяльності, структура і рамки угод, контрактів, договорів 
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постійно переглядаються,йі інституційний механізм постає як процес їх 

безперервного творення, розвитку та трансформації. 

Інституційний механізм виступає як засіб встановлення порядку, як 

стабілізуюча структура, що допомагає впоратися з відхиленнями від необхідних 

норм господарської поведінки. Інституційна функція інституцій передбачає, що 

певний порядок або відносна стабільність можуть бути досяжними, при усьому 

різноманітті та відмінностях самих інституційних структур. 

На думку вченого Г. Перепелиці, суть інституційного механізму є 

ближчою до поняття «регламентації», тобто інституційний механізм – це «той 

зріз (підсистема) механізму регулювання, який визначає порядок здійснення 

діяльності агентів і обмежує їх певними границями, встановлює межі й форми 

людської діяльності» 64. 

З точки зору суб’єктно-об’єктної характеристики, на думку Г.Перепелиці, 

інституційний механізм є системою політико-економічних суб’єктів, які 

регулюють господарське життя суспільства, визначеними в законодавчому 

порядку, засобами дії на прийняття і реалізацію господарських рішень. 

Головними завданнями інституційного механізму є визначення і реалізація 

загальноприйнятих норм і правил господарської поведінки, а також контроль за 

їх дотриманням. 

Російський економіст С. Істомін у своїй праці, узагальнюючи розглянуті 

позиції, зазначає, що за допомогою інституційного механізму, відбувається 

впорядкована взаємодія двох і більше суб’єктів. Інституційний механізм 

упорядковує взаємодію суб’єктів і є її основним ресурсом. Тобто, він є 

системою функціонування інституції – інституція в дії [29]. 

Інституції визначаються за допомогою інституційного механізму і 

встановлюють ті правила, за якими відбуватиметься взаємодія між різними 

суб’єктами, а інституційний механізм формує інструменти, як засіб досягнення 

поставлених цілей. 

Інакше кажучи, інституційний механізм як система, на нашу думку, є 

структурою, що «знерухомлює», включає ресурси і інструменти інституційної 

взаємодії, й самі інституції, а також способи використання цих ресурсів у 
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реалізації процесу взаємодії економічних суб’єктів. 

С.Істомін також виділяє чотири основні функції інституційного 

механізму, який є притаманним сучасним економікам: формування норм і 

правил, коректування, інтеріоризація, реалізація та контроль.  

Приведення інституційного механізму в рух здійснюється економічними 

суб’єктами з метою здійснення трансакцій. Регулювання цього процесу може 

здійснюватися, як автономно – самими економічними суб’єктами, зануреними в 

деяке інституційне середовище і діючими в якості агентів деякої інституції, так 

і централізовано – державою, як основним джерелом і гарантом формальних 

інституцій. 

 

 

Рис. 1.4. Основні елементи структури інституційного механізму 29 

У свою чергу, кожен вид суб’єктів інституційного механізму виконує 

сукупність функцій: виступає засобом інституціоналізації економічних 

стосунків між агентами, є умовою просування інституційних вимог в 

економічну діяльність, а також джерелом накопичення і каналом передачі 
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інституційних змін на рівень інституцій. 

Поряд із загальним інституційним механізмом економіки, потрібно 

виокремити поняття «інституційного механізму залучення зовнішнього 

фінансування». Він 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. 

Розглянемо далі специфіку інституційних механізмів, які діють у сфері 

притоку іноземного капіталу. 

Інституційний механізм залучення зовнішнього фінансування складається 

з низки інституцій різного призначення, які покликані надати цій сфері 

взаємовідносин різних економічних агентів характеристик структури, 

організації та легітимності. 

Інституційний механізм зовнішнього фінансування утворюється 

системою 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. 

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. 

Необхідність залучення іноземного капіталу для фінансування 

економічного розвитку НРЕ зумовило появу великої кількості інституційних 

механізмів залучення іноземного капіталу. Можна виділити три категорії 

механізмів залучення іноземного капіталу: 
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1. Механізми, які забезпечують фінансування. Такі механізми 

забезпечують акціонерне, проектне, венчурне і бюджетне фінансування. До 

механізмів, що забезпечують акціонерне фінансування, відносяться фондові 

біржі. Венчурне фінансування здійснюється за рахунок функціонування 

венчурних фондів. Фінансові потоки в проекти забезпечуються через створені 

державні інституції розвитку й інструменти надання грошових коштів, які 

також можуть забезпечувати інші типи фінансування проектів (проектне і 

венчурне). До таких державних інституцій належать інвестиційні компанії та 

фонди, державні корпорації. 

2. Системи і організації, що сприяють припливу інвестицій. До таких 

систем відносяться різні комерційні і некомерційні організації, як Агенції із 

залучення інвестицій, торгово-промислові палати, державні та національні 

інституції розвитку та ін. 

3. Заходи підтримки з боку держави, які залучають інвесторів в той чи 

інший сектор або регіон. До заходів підтримки можуть відноситися спеціальні 

економічні зони, що пропонують цілий комплекс заходів, податкові пільги, 

державні гарантії.  

Аналіз функціонування інституційного механізму залучення зовнішнього 

функціонування є достатньо складним завданням, оскільки проблематично 

оцінити, які саме чинники, у більшій мірі, вплинули на рішення інвестора щодо 

інвестування. Окрім того, ефективність механізму може залежати від інших, 

неінституційних чинників. Тому, в процесі аналізу інституційних механізмів, 

насамперед, необхідно розглядати внутрішні процеси функціонування 

економіки, а також значимість результатів діяльності механізму.  

Важливим напрямом дослідження є проектування інституцій, які 

цілеспрямовано створюються на основі виявлення реальних потреб у них. Таке 

проектування постає однією із інституційних функцій держави, яка формує 

інституційні передумови економічного зростання, при цьому  створює 

прогресивну структуру власності, розвинену банківську систему, фондовий 

ринок, привабливий інвестиційний клімат і т.д.  

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


42 

 

Рис. 1.5. Інституційний механізм зовнішнього фінансування 

Альтернативою проектування інституцій є їх запозичення або 

трансплантація з інших економічних систем. Інституції, які існують у 

розвинених державах, не можуть бути ефективно використані в умовах іншої 

економіки або  механічно перенесені до іншої конкретної країни. Кожна 

система правил, на думку вченого В. М. Полтеровича, припускає безліч 

реалізацій, в залежності від культурного і специфічного історичного 

середовища [72]. З іншого боку, в запозичених інституціях можуть бути 

враховані особливості розвитку і специфіка економічного стану в процесі їх 

адаптації до конкретного середовища. Тому й існують два основних обмеження, 

при виборі тієї інституційної системи, з якої запозичують окремі інституції. 

Перше обмеження – це проблема поєднання історичного часу або часу розвитку 

різних країн. Хоча календарно країни і знаходяться в одних координатах, 

хронологічно вони різняться, в залежності від рівня зрілості й стану 

соціокультурного середовища. Друге обмеження – проблема темпів і термінів 

впровадження нових інституцій. Чи існує необхідність впроваджувати 

розвинені інституції одразу або поступово, поетапно і, таким чином, 

переходити до більш досконалого стану. 
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На думку В.М. Полтеровича [72], необхідно використовувати чотири 

типи стратегії впровадження: 

1. Стратегія модифікації інституції, в межах якої відбувається її адаптація 

до нового середовища. 

2. Стратегія інституційного експерименту, коли різні модифікації певної 

інституції проходять перевірку на сумісність з іншими інституціями в різних 

регіонах країни. 

3. Стратегія вирощування інституції, що є запозиченою, в незрілій формі, 

з історії іншої країни. 

4. Стратегія побудови послідовності проміжних інституцій. Цей вид 

стратегії дозволяє поєднувати переваги вирощування і проектування, а також 

управління процесом створення власних інституцій. 

Необхідно враховувати, що інституції в розвинених економіках також 

еволюціонують, що зумовлює асинхронну еволюцію інституційного розвитку 

різних економік, з метою переходу до якоїсь спільної інституційної системи, яка 

дозволила б економічним агентам нормально функціонувати в різних 

економіках. Виникає відкритість економіки, відкритість, яку розуміють не 

механічно, як перенесення інституцій, але як процес їх еволюційного розвитку в 

напрямі створення уніфікованих норм та правил, що дозволяють одним агентам 

розуміти і прогнозувати дії інших агентів, які перебувають в інших економічних 

системах. 

Таким чином, за умов сповільнення економічного розвитку для НРЕ, на 

перше місце виходять інституційні чинники стимулювання притоку іноземного 

капіталу. Інституції являють собою правила гри для іноземних інвесторів, а 

інституційні механізми – це, власне, інституції в дії. 

 

1.3. Мотиваційна складова інституційних механізмів залучення 

зовнішнього фінансування 

 

У сьогоденні інституційний підхід надає уявлення про те, чи впливають 

інституції на економіку, торгівлю і міжнародні потоки капіталу і якщо 
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впливають, то яким чином. Зокрема, використовуючи ідеї Д. Норта [197; 198]; 

еклектичну парадигму Дж. Данінга [125], положення відомих вчених А.Деліоса, 

Д.Мудамбі, П.Наварри [121]; Г.Яніцкі, П.Вуннави [164] сучасні дослідники  

почали працювати з різними наборами інституційних змінних для аналізу 

міжнародних потоків капіталу. Проте, кожна інституційна змінна має свої 

недоліки з точки зору об’єктивності, охоплення даних, помилок вимірювання 

або коллінеарності підкатегорій з іншими змінними. Тому, Тому, наприклад, 

такий вчений, як П.Тсаї  [239] вважає необхідним аналізувати детермінанти ПІІ 

без урахування інституцій і зосередитися на традиційних чинниках, таких – як 

розмір ВВП. З іншого боку, інші дослідники використовують інституційні 

змінні в процесі аналізу показників ПІІ з нещодавно розробленими, більш 

надійними та більш об’єктивними інституційними проксі-змінними. Проте, 

більшість із них зосереджені тільки на дуже конкретному аспекті інституцій – 

таких, як корупція [120] і податкові пільги [106]. 

Слід наголосити, що попередні дослідження звертали 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. Важливо зазначити, що левова 

частка емпіричних досліджень стосується саме ПІІ. Портфельним інвестиціям 

та міжнародним банківським кредитам приділено значно менше дослідницької 

уваги. 

З точки зору розміру ринку та потенціалу росту, очевидним є те, що 

країни-реципієнти з більшими ринками можуть бути асоційовані з більшими 

ПІІ, завдяки більшому потенційному попиту та нижчим витратам через ефект 

масштабу. Наприклад,  вчений Л. Ресміні [220], в процесі аналізу ПІІ у 

виробничому секторі,  зробив  висновок, що країни Центральної і Східної 

Європи, з більшим населенням, мають схильність притягувати більше ПІІ. Такі 

дослідники, як А.Беван та С.Істрін  [102] отримали схожі результати – більші 

економіки з ринками, що формуються, здатні залучити більші обсяги іноземних 

інвестицій.  
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Щодо відкритості економік, то з одного боку, зменшення відкритості 

економіки має супроводжуватися збільшенням горизонтальних ПІІ, оскільки 

інвестори можуть отримати вигоду від обходу торгових обмежень завдяки 

будівництву виробничих потужностей за кордоном. Однак Л.Ресміні [220], в 

процесі дослідження виробничих інвестицій в Центральній та Східній Європі, 

обґрунтовує положення, що, у значній мірі,  саме вертикальні потоки ПІІ мають 

вигоду від збільшення відкритості, як можна очікувати, в тих секторах, для яких 

дуже важливими є міжнародні торгові потоки проміжних та капітальних 

товарів. Інші дослідники – Дж.Кван та Г.-Т.Сінг [183] також прийшли до 

висновку, що експортна орієнтація є дуже важливою для залучення ПІІ і 

пов’язують це зі зростаючою взаємозалежністю торгівлі та потоків ПІІ.  

Варто очікувати, що слабший реальний обмінний курс збільшує 

вертикальні ПІІ, оскільки фірми користуються перевагами відносно низьких цін 

на приймаючих ринках для купівлі виробничих потужностей або, якщо 

виробництво реекспортується, тоді для того, щоб збільшити доходи країни-

походження капіталу від продажу товарів на третіх ринках. К.Фрут та Дж. 

Штайн [144] знайшли докази вказаного зв’язку: слабкіша валюта країни-

реципієнта сприяє збільшенню вхідних ПІІ у межах моделі недосконалого 

ринку капіталу, оскільки знецінення робить активи дешевшими, у порівнянні з 

країною походження. Б.Блоніген [103] висуває аргумент «специфічного активу 

фірми», з метою показати, що зниження обмінного курсу в країнах-реципієнтах 

капіталу збільшує вхідні ПІІ. Проте, з іншого боку, сильніший реальний 

обмінний курс мав би посилити стимули іноземних компаній до національного 

виробництва: обмінний курс постає, у певному сенсі, бар’єром для входу до 

ринку, який міг би зумовити збільшення горизонтальних ПІІ. Однак, ця 

гіпотеза, здається, не отримала багато підтримки в емпіричній літературі.  

         Слід зазначити, що вищезазначені дослідження ідентифікували також 

кластерні ефекти: іноземні фірми працюють разом або через зв’язки між 

проектами, або через «ефект наслідування», оскільки збільшення накопичених 

ПІІ розцінюється як  сигнал сприятливого ділового клімату для іноземних 

інвесторів. ПІІ можуть також отримувати вигоду від існування зовнішніх 
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ефектів масштабу, коли нові інвестори наслідують минулі інвестиційні рішення 

попередників щодо вибору місця вкладання капіталу. Утворюючи кластери з 

іншими фірмами, нові інвестори отримують переваги завдяки позитивним 

зовнішнім ефектам від уже існуючих інвесторів у країні-реципієнті. Свідчень 

щодо таких ефектів існує багато, наприклад, у працях Д.Вілера та А.Моді [246], 

у випадку з фірмами США; Р. Барела та Дж. Пейна [99] в контексті Західної 

Європи, а також Д.Кампоса та Я.Кіношіти [171] – для економік із ринками, що 

формуються. В цих працях розкриваються емпіричні докази ефектів 

об’єднання. 

Опитування інвесторів виявили, що політична та макроекономічна 

стабільність є однією з ключових турбот потенційних іноземних інвесторів. 

Проте, емпіричні результати є частково змішаними. Вищезгадані вчені Д.Вілер 

та А.Моді [246] дійшли висновку, що політичний ризик й адміністративна 

ефективність є незначущими для прийняття рішення щодо розташування 

виробництва фірм США. З іншого боку, Ф.Рут і А.Ахмед [221] у процесі 

аналізу сукупних інвестиційних потоків у країнах, що розвиваються, а також 

Ф.Шнайдер і Б.Фрей [223],  які використали схожий набір країн – для пізнішого 

періоду, виявили, що політична нестабільність  значно впливає на вхідні ПІІ.  

В межах нашого дослідження доцільно зменшити вибірку емпіричної 

літератури з найвищим пріоритетом на тих дослідженнях,що спрямовані на 

розгляд інституційних змінних. Ми зосередимо дослідницьку увагу на тих 

інституціях, які є найбільш важливими для розкриття проблеми в межах цієї 

роботи.  

Первинною інституцією сучасного соціуму та економіки є  держава як 

інституція. Держава – це установчий суб’єкт, оскільки саме ця інституція 

створює систему законів, яка, в свою чергу, – основна частина інституційної 

системи. Природу держави як інституції визначають громадяни, делегуючи 

частину своїх прав уряду. Таке делегування прав відбувається завдяки тому, що 

ринок, безпосередньо і фактично, не може  виконувати функції уряду. З 

інституційної точки зору, серед головних функцій держави, ми захотіли б 

виділити забезпечення виконання контрактів, детальне описування та захист 
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прав власності, а також захист основних прав людини. Ефективне виконання 

цих функцій, найочевидніше, суттєво сприяє раціональному розвитку країни в 

довгостроковому періоді (детальніше див. у Дод. Б.) 

З інституційної точки зору, стрижнем будь-якої ефективної ринкової 

економіки є приватна власність  і, як наслідок, права власності, також як і 

інституція захисту цих прав. У свою чергу, захист прав власності гарантується 

судовою системою, тому що суди врегульовують ті суперечки, які є 

результатом порушення прав власності. 

Інституція прав власності – ключовий чинник економічного розвитку та 

залучення іноземних інвестицій. Ефективне функціонування цієї інституції є 

основою для поліпшення інвестиційного клімату, тому що високий рівень 

захисту прав власності скорочує невизначеність та ризики для іноземних 

інвесторів, надаючи їм упевненість у майбутньому. Доцільно зазначити, що 

економічне значення рівня захисту прав власності ставало об’єктом 

дослідження у багатьох теоретичних та емпіричних працях. 

У дослідженні Г. Демзетца [123] визначаються права власності як такого 

спеціального інструменту соціуму, який допомагає сформувати очікування 

щодо ділових стосунків між економічними агентами.  

Автор стверджує, що удосконалення ефективності експлуатації ресурсу, 

головним чином, залежить від рівня захисту прав власності на ці ресурси та 

результати їх використання. Через низький рівень захисту прав власності 

відсутні будь-які стимули для збільшення ефективності, оскільки отримані 

результати від експлуатації ресурсів й самі ресурси безпосередньо можуть бути 

передані іншим економічним агентам, без відповідної компенсації. Отже, 

специфікація прав власності посилює зв’язок між діями економічних агентів та 

їх рівнем благополуччя, який, у свою чергу, сприяє ефективності діяльності 

агентів. 

В результаті аналізу широкого діапазону даних для різних країн Дж. 

Свенсон [231] виявив сильну позитивну кореляцію між рівнем захисту прав 

власності та економічним зростанням. Такий зв’язок також був виявлений в 

працях Р. Баро [100], С. Нека [174] та ін. Пізніше, Д. Кауфман [169; 170] провів 
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аналіз більш детальних та скорегованих даних і підтвердив висновки 

вищезгаданих досліджень про значення захисту прав власності для 

економічного розвитку країни. Інша цікава робота – це дослідження 

А.Деміргуц-Кунта і В.Максимовича [122], в якому вчені виявили позитивну 

кореляцію між високим рівнем захисту прав власності та ростом інвестицій у 

фізичні та фінансові активи. 

Таким чином, результати вищевказаних досліджень довели, що одним із 

ключових чинників для стабільного економічного розвитку, в цілому, і для 

створення сприятливого інвестиційного клімату, зокрема, є високий рівень 

захисту прав власності. Тому, важливим завданням сьогодення є чітке 

визначення суті захисту прав власності й ідентифікація ефективних методів 

удосконалення надійності цієї інституції.  

Інституція права власності, головним чином, характеризується рівнем 

винятковості, під якою розуміється виключення можливості для інших 

суб’єктів втручатися у будь-які дії з використання цієї власності. Рівень захисту 

прав власності характеризує ряд існуючих перешкод для здійснення будь-яких 

дій одним суб’єктом відносно майна, що належить іншому суб’єкту. 

Визначення таких перешкод здійснюється в процесі специфікації прав 

власності. Є також явище протилежне до специфікації, яке називається ерозією 

прав власності. 

Процес «ерозії» – це умисне спотворення різних компонентів вказаних 

прав власності, представляючи численні неузгодженості. Як і функцію 

специфікації, так і процес ерозії виконує головний гарант захисту прав 

власності – уряд. Існують численні історичні приклади ерозії прав власності, 

причини яких розглядаються в праці Д. Норта [172; 197]. Автор вказує, що 

державні керівники ввели численні неузгодженості в специфікації прав 

власності для того, щоб захистити інтереси впливових виборців.  

Ерозія прав власності – зручний спосіб для поповнення урядового 

бюджету, але тільки в короткотерміновому періоді. Низький рівень захисту 

прав власності збільшує ризики ведення підприємницької діяльності і збільшує 

рівень невизначеності для економічних агентів, таким чином скорочуючи 
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стимули для інвестиційної діяльності, яка, в свою чергу, відображається на 

здатності держави знову наповнити свої бюджетні ресурси в майбутньому. 

Отже, найбільш нелегке завдання – застрахувати захист прав власності від 

порушень державою, оскільки цей установчий учасник може випустити закони, 

з посиланням на які можливо легалізувати захоплення особистого майна. У 

будь-якому випадку, ерозія прав власності може проводитися не лише в 

інтересах держави в цілому, але й щодо деяких урядових посадовців, які готові 

використовувати свій статус та службове становище для поліпшення 

фінансового становища. 

Незалежна судова система є необхідною умовою для забезпечення 

ефективності та справедливості судових рішень, а відповідно, найбільш 

ефективним засобом для забезпечення захисту прав власності від 

несанкціонованих дій з боку держави або окремих осіб чи груп осіб, які мають 

певний вплив. З огляду на той факт, що права власності можуть бути порушені 

представниками виконавчої і законодавчої гілок влади, саме незалежна та 

ефективна судова система може ефективно виконувати функції захисту прав 

власності. Проте, зі збільшенням ступеня незалежності судової системи, також 

потрібно посилити відповідальність суддів перед законом і суспільством в 

цілому. 

В результаті аналізу широкого спектру даних для різних країн Ш. Фойгт 

[242] виявив позитивну кореляцію між підзвітністю судової системи та 

економічним зростанням у країні. Такий самий зв’язок був виявлений і в 

науковому дослідженні В. Кюлінга [180]. На основі вищезгаданих результатів 

емпіричних досліджень, можна зробити висновок, що підвищення рівня 

незалежності судової системи і посилення відповідальності суддів є, одними з 

головних,  державних інтересів. Причина полягає в тому, що це сприяє 

економічному зростанню країни, що означає збільшення податкових 

надходжень і, як результат, доходів державного бюджету. Проте, цей висновок 

справедливий лише в тому випадку, коли збільшення податкових надходжень у 

результаті підвищення ефективності судової системи буде перевищувати 

вигоди від ренти з боку державних посадових осіб, в результаті залежності 
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судової системи від виконавчої влади. 

Здатність уряду забезпечити виконання контрактів є одним з основних 

інституційних чинників, які сприяють економічному розвитку шляхом 

стимулювання інвестиційної діяльності. В рамках наукового дослідження 

Е.Стоун [230] провів опитування серед громадян Бразилії, в яких респонденти 

вказали на неефективне виконання контракту в якості одного з основних 

факторів, що підривають стимули для створення і розширення бізнесу в країні. 

Д.Норт [197;198] у своїх працях наголошує, що нездатність суспільства 

розвинути систему ефективного виконання контрактів із низькою вартістю за 

дотриманням договору, є найбільш важливим чинником стагнації в минулому, і 

однією з головних причин низького рівня розвитку в сучасних країнах 

«третього світу». Таким чином, ефективне виконання контракту є ключовим 

елементом забезпечення сталого економічного розвитку: ефективність цієї 

інституції знижує ризики ведення бізнесу в країні, й, таким чином, сприяє 

створенню сприятливого інвестиційного клімату. 

Низький рівень розвитку вищевказаних інституцій призводить до 

зростання трансакційних витрат, які, в свою чергу, спричиняють поширення 

корупції. Корупція є одним із основних чинників негативного впливу на якість 

інвестиційного клімату, так як це підвищує витрати і ризики ведення бізнесу. 

Корупція виступає головним фактором, який спотворює інституційне 

середовище. 

У дослідженні П.Бергена [98] розглядаються додаткові витрати іноземних 

інвесторів, у вигляді хабарів, для отримання ліцензій або дозволів на інвестиції 

– як податок на прибуток, так як ці витрати зменшують очікувану віддачу від 

інвестицій. Автор також зазначає, що корупція збільшує невизначеність і ризик 

для іноземних інвесторів, оскільки умови угоди про корупцію не мають 

примусової сили закону. Результати досліджень, проведених ОЕСР [124] 

показали, що бізнес-діяльність в умовах корупції може коштувати інвесторам 

близько 4 відсотків від загальних витрат, що є істотним чинником, який може 

вплинути на інвестиційне рішення. 

У дослідженні А. аль-Садіка [93], в результаті аналізу широкого спектру 
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даних для різних країн, автор виявив негативну кореляцію між рівнем корупції 

та припливом ПІІ у країну: збільшення корупції на 1 одиницю призводить до 

зниження припливу ПІІ на душу населення на 11 відсотків. Таким чином, 

корупція призводить до спотворення ринкових відносин. Водночас, ці 

спотворення призводять до такої ситуації, в якій будь-які спроби здійснення 

економічних реформ (для підвищення економічної ефективності країни) 

постають руйнівними і негативно впливають на економічний розвиток і 

добробут населення. Таким чином, важливим кроком на шляху до створення 

сприятливого інвестиційного клімату та, як наслідок – для раціонального 

розвитку економіки, є поліпшення якості інституційного середовища та 

викорінення корупції, яка перешкоджає ефективній роботі інституцій. 

Отже, існує значна кількість досліджень детермінант ПІІ. Емпіричні 

дослідження розрізняються з точки зору змінних, методологій, параметрів ПІІ і 

країн. Основні змінні, що впливають на потоки ПІІ можуть бути розділені на дві 

категорії: макроекономічні змінні та інституційні змінні. Роль вказаних змінних 

на потоки ПІІ в країни змінюється з часом та за певних умов.  

Аналіз наукових джерел, по-перше, показує, що дослідники можуть 

прийти до різних результатів, використовуючи одні й ті ж інституційні змінні. 

Це вимагає додаткових досліджень з більш надійними, добре 

зарекомендованими і об’єктивними інституційними змінними в аналізі 

детермінант ПІІ. По-друге, огляд показує, що використання деталізованих 

наборів даних по ПІІ для країн ЦСЄ рідко зустрічається в контексті ПІІ і 

установ, і, в такий спосіб, потребує подальшого дослідження. 

Якість інституцій – важлива складова залучення ПІІ через інституційні 

механізми, особливо для країн, що розвиваються, що пов’язано з низкою 

причин. По-перше, хороше управління асоціюється з вищими темпами 

економічного зростання, що повинно притягнути більше вхідних ПІІ. По-друге, 

низька інституційна якість, яка дозволяє корупцію, має схильність збільшувати 

інвестиційні витрати та знижувати доходи. По-третє, високі незворотні витрати 

на ПІІ роблять інвесторів дуже чутливими до невизначеності, в тому числі, й до 

політичної невизначеності, яка з’являється завдяки негативним інституціям. На 
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жаль, важко виміряти інституційні чинники, тому емпіричні результати є 

досить невиразними. Наприклад, регуляторні рамки, бюрократичні бар’єри та 

тяганина, судова транспарентність, рівень корупції в країні-реципієнті 

виявилися незначущими в аналізі американських інвесторів у праці Д.Вілера та 

А.Моді [246], хоча пізніше інший дослідник – С.Вей [244] отримав результати, 

що корупція значно додає до витрат фірми та перешкоджає вхідним ПІІ. Обидві 

праці використовують різні показники інституційної якості та різні види даних 

– потоки окремих інвесторів та сукупні потоки ПІІ. Можливо, саме ці 

відмінності й пояснюють відмінності в результатах.  

C.Фабрі [130] використовує аналітичні рамки, щоб розуміти зв’язок між 

трансформацією, інституціями та притоком іноземного капіталу в одинадцяти 

країнах ЦСЄ (колишні комуністичні держави), за період 1992-2003 рр. Вони 

використовують декілька інституційних показників: реформи 

підприємницького сектору, витрати на охорону здоров’я і витрати освіту, 

показник конкуренції, показник сприйняття корупції, а також показник 

цивільних свобод. Їх результати підтверджують, що ПІІ є чутливими до 

конкретних і місцевих інституційних механізмів. В аналогічному дослідженні,  

вчені М.Пукнаракіс і Н.Варсакеліс [208; 209] проаналізували роль інституцій 

для привабливості ПІІ в країнах ЦСЄ, у період між 1997 і 2001 рр. Вони 

зробили висновок, що поліпшення інституцій (яке вимірюється політичними 

правами, свободою преси, громадянськими свободами) посилює привабливість 

ПІІ у країнах ЦСЄ. 

Дж.Волш і Дж.Ю [243] використовують інституційний підхід та набір 

даних Конференції Організації Об’єднаних Націй з торгівлі та розвитку 

(ЮНКТАД) для 27 розвинених економік і країн, що розвиваються, за період 

1985-2008 рр. Вони ділять потоки ПІІ по відношенню до ВВП для трьох 

секторів на безліч якісних (інституційних) змінних, таких як: гнучкість робочої 

сили, фінансова глибина, ефективність правової системи і охоплення освітою, 

контроль за реальним ефективним обмінним курсом, відкритість, зростання 

ВВП, акції ПІІ і рівень інфляції. Для сукупних потоків ПІІ, на  думку 

дослідників, тільки ПІІ є статистично значущою змінною і економічно 
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важливим фактором, тоді як інші пояснюючі змінні, в тому числі – інституційні, 

мають незначну роль. 

 Н.Віджійякумар, К.Рао, П.Шридаран   [241] досліджують ті фактори, що 

визначають приплив ПІІ у Бразилії, Росії, Китаї й Південній Африці (БРІКС), за 

період 1975-2007 рр. Дослідники використовують метод найменших квадратів з 

фіксованими ефектами. Їх висновки показують, що розмір ринку, вартість 

робочої сили, інфраструктура, обмінний курс і валове нагромадження капіталу є 

потенційними детермінантами припливу ПІІ у країнах БРІКС. Економічна 

стабільність (що вимірюється рівнем інфляції), перспективи зростання (що 

вимірюються  обсягом промислового виробництва), а також відкритість 

торгівлі, визначаються як статистично незначущі й економічно менш важливі 

фактори, що визначають приплив ПІІ у країнах БРІКС. 

Вчені С.Глоберман і Д.Шапіро [150] використовують індекси управління 

інфраструктури (GII), індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП), а також 

індекси екологічного регулювання для вивчення впливу інституційної 

інфраструктури на  приплив ПІІ і на відтік ПІІ для 144 розвинених країн і країн, 

що розвиваються, за 1995-1997 рр. Вони використовують МНК, контролюючи 

при цьому ВВП, відкритість, витрати на оплату праці, оподаткування і 

нестабільність валютного курсу. Їх результати підтверджують позитивну і 

важливу роль ВВП та відкритості в глобальному масштабі. Вони прийшли до 

висновку, що верховенство права, нормативно-правова бази, а також непрямі 

змінні, мають економічне значення в якості детермінантів ПІІ. 

  Ф.Алі, Н.Фійєс, Р.Макдональд [92] звертаються до того ж питання, що й 

С.Глоберман і Д.Шапіро [150] – чи мають установи важливе значення для ПІІ, 

використовуючи дані 69 країн, у період за 1981 і 2005 рр. Вони використовують 

новий набір даних Світового Банку, що поділяє дані припливу ПІІ на первинні, 

обробну промисловість та сектор послуг. У той час же, як вони беруть до уваги 

ВВП на душу населення, відкритість, інфляцію, тарифну та верхню граничну 

податкову ставку, то і оцінюють вони свої моделі на основі моделі випадкових 

ефектів. Їх результати підтверджують, що якість інституцій є надійним 

фактором, що визначає ПІІ у відповідності з різними специфікаціями в послугах 
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і секторах обробної промисловості. Але, в первинному секторі немає значного 

впливу інституцій на ПІІ. Вони визначають інституційну змінну прав власності, 

як найбільш відповідний фактор (з точки зору величини місця і значення 

коефіцієнта) у порівнянні з іншими змінними, такими як – політична 

нестабільність, демократія, корупція і соціальна напруженість. 

   П.Брентон, М. Де Мауро, М.Люка [105] досліджують двосторонні 

потоки ПІІ, а також дані по країнах ЦСЄ (в якості приймаючих країн), за період 

1990-1999 рр. У праці вони використовують ВВП, кількість населення і 

відстань, як традиційні змінні для пояснень. Також вчені використовують 

індекс економічних свобод Heritage Foundation – в якості додаткової незалежної 

змінної, щоб перевірити чи має значення лояльність до навколишнього 

середовища у бізнесі для іноземних інвесторів. І, нарешті, вони використовують 

фіктивну змінну для визначення ролі членства в ЄС. Результати показують, що 

потоки ПІІ позитивно залежать від розміру ВВП, водночас  як розмір ринку (як 

індикатор кількості населення) і членство в ЄС, здається, не впливають на 

потоки ПІІ статистично значущим чином. Індекс економічної свободи 

оцінюється з очікуваним позитивним знаком і є статистично значущим для 

багатьох країн-інвесторів, поряд з економічно значущими величинами. 

   А.Галего, В.Карлос, І.Війєра [147] використовують випадкову модель 

ефектів для виявлення детермінантів ПІІ в країнах ЦСЄ та вивчення 

можливостей витоку ПІІ від периферії ЄС в країни з перехідною економікою. 

Вони використовують двосторонній набір даних країн по ПІІ з 14 джерел і 27 

приймаючих країн, за період 1993-1999 рр. Вони використовують приплив ПІІ в 

країнах ЦСЄ в якості залежної змінної й вважають, що ВВП на душу населення, 

відкритість та відносна оплата праці не впливають на ПІІ статистично 

значущим чином. Величини цих коефіцієнтів також підтверджують їх 

економічне значення в тому, що іноземні інвестори в ЦСЄ країнах беруть ці 

фактори до уваги, перед прийняттям своїх інвестиційних рішень. 

Через обмеженість даних по ПІІ на галузевому рівні в країнах ЦСЄ, 

більшість емпіричних досліджень використовують сукупні дані про ПІІ. Проте, 

Л.Реcміні [220], одним із перших, дослідив детермінанти припливу ПІІ в країни 
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ЦСЄ з використанням галузевого набору даних по ПІІ. Він використовує базу 

даних на рівні фірм, яка охоплює 3000 фірм-виробників у десяти країнах ЦСЄ, у 

період з 1991р. по 1995 р. База даних поділяє виробничий сектор на чотири 

підкатегорії: масштабні, хай-тек, традиційні і спеціалізовані виробники. По-

перше, необхідно зазначити, що результати свідчать про те, що існують галузеві 

специфічні ефекти, які включають неоднакові коефіцієнти для різних 

підгалузей. По-друге, ВВП на душу населення,  індекс операційного ризику і 

відмінності в заробітній платі є статистично значущими факторами, і ці 

результати узгоджуються з результатами, що є отриманими зі звичайними 

(сукупними) даними по ПІІ. По-третє, відкритість економіки приймаючих країн 

і розмір виробничого сектора, вочевидь, не має ніякого значення для прийняття 

рішення інвестором [220, C. 678). 

Г.Яніцкі й П.Вунава [164] розглядають двосторонні ПІІ між 14 членами 

ЄС (як країни походження) і восьма країн ЦСЄ (як приймаючі країни), з 

використанням даних. Вони використовують розмір ВВП, відкритість, витрати 

на оплату праці, а також кредитний рейтинг в якості незалежних змінних і 

оцінюють їх з економічно і статистично значущими коефіцієнтами. Вони 

зробили  висновок, що країни ЦСЄ з більш високим рівнем ВВП, більш 

низькими витратами на робочу силу, а також нижчими ризиками, можуть 

залучити більше ПІІ. У тому ж аспекті, А.Беван і С.Естрін [102] вважають, що 

ВВП та витрати на робочу силу мають значення для припливу ПІІ в країнах 

ЦСЄ. Але А.Беван і С.Естрін [102] не вважають рівень ризику приймаючої 

країни (як індикатор кредитного рейтингу) потенційним визначником ПІІ в 

країнах ЦСЄ, на відміну від положень Г.Яніцкі і П.Вунави. Вони пояснюють це 

слабкістю індексу кредитного рейтингу, який не може, повною мірою, 

відобразити майбутні ризики в країнах ЦСЄ. 

Емпіричні дослідження про вплив інституцій приймаючої країни на прямі 

іноземні інвестиції доводять, що загальна інституційна, соціальна і правова база 

впливає на ПІІ. Д.Най [194], Ф.Шнайдер і Б.Фрей [223], Д.Вілер і А.Моді [246] 

продемонстрували важливість політичних змінних; Дж.Кван і Г.Сінгх [183] 

розкрили та обґрунтували положення, що «політичний ризик» і «операційний 
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ризик» значно перешкоджають ПІІ. 

Ефективна правова інфраструктура знижує інституційні невизначеності 

для іноземних інвесторів, сприяє створенню і забезпеченню дотримання 

контрактів та різними іншими способами знижує операційні витрати в 

економіці. Попередні дослідження зосереджені, зокрема, на впливовості 

охорони прав інтелектуальної власності на ПІІ, зокрема, у роботах Дж.Окслі 

[205], Б.Смаржинської  й С.Вея [229] виявлено, що слабкі права власності 

гальмують притік ПІІ. 

М.Хабіб і А.Зуравіцкі [153] дослідили вплив корупції на ПІІ. Вони 

вивчали рівні корупції, а також різницю між рівнем корупції приймаючої країни 

та країни-інвестора. Їх аналіз показав негативні наслідки для обох показників. 

Отримані результати свідчать про те, що іноземні інвестори, як правило 

уникають корупції, тому що вважають корупційну діяльність неправильною 

формою поведінки, і це може створити оперативну неефективність. С.Вей [244] 

також виявив негативний ефект від корупції на ПІІ. Окрім того, С.Вей писав, 

що слабкі механізми правозастосування та політична нестабільність означають 

невизначеність для ПІІ і впливають на інвестиційне рішення негативно. 

Д.Вілер і А.Моді [246] досліджували діяльність американських компаній, 

які інвестують за кордон й відзначили, що чинники політичного ризику, 

функціонування бюрократії, корупції і судової системи мають сильний вплив на 

рішення цих фірм. Згідно з результатами дослідження, проведеного Світовим 

банком, якість інституцій впливає на поведінку фірм (WBES – Звіт про 

дослідження світового бізнес-середовища). За допомогою аналізу часових рядів, 

Дж.Кван і Т.Сінгх [183] виявили, що, високий політичний ризик негативно на 

впливає ПІІ. В.Гастанга, Дж.Нугент і Б.Пашамова [148] досліджували 

відносини між політичними змінними і виявили, що високі механізми 

правозастосування та низький рівень корупції позитивно впливають на ПІІ. 

Б.Смаржинська і С.Вей [229] стверджують, що корупція в приймаючій країні 

спонукає іноземних інвесторів надавати більшої переваги спільним 

підприємствам, ніж створенню нових фірм із повним контролем. У своєму 

дослідженні Н.Дженсен [166] розглядає взаємозв’язок між демократичними 
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правами і ПІІ, а також стверджує, що країна, яка захищає демократичні права, 

отримує більше ПІІ, на відміну від інших країн. Іншими словами, 

транснаціональні компанії, вважають за краще, вкладати кошти в ті країни, в 

яких демократичні права захищені [107]. 

Р.Барел і Н.Пейн [99] досліджували відносну важливість інституцій ринку 

праці та агломерацій приймаючої країни з використанням панельних даних на 

рівні галузей, що описують інвестиції американських багатонаціональних фірм 

у Європі. Вони виявили, що доцентрові і відцентрові сили є важливими. Вони 

заявили, що усунення бар’єрів на шляху торгівлі та мобільності капіталу в 

рамках Європейського Союзу змінило проникливість національних кордонів і 

змінило місцеві переваги держав-членів і Європейського Союзу, в цілому. ПІІ 

значно зросли у всіх великих європейських країнах. Фірми та їх діяльність, все 

частіше, стають багатонаціональними, що має важливі наслідки для розробки 

національних політик. Витрати на оплату праці впливають на розташування 

інвестицій, але так само впливають і вигоди від економії на агломерації. 

Внутрішні інвестиції мають неабиякий вплив на економічні показники 

приймаючих країн. Автори стверджують, що обидва висновки вказують на 

необхідність більш глибокого розуміння ролі інститутцій приймаючої країни 

щодо залучення та реалізації нових ідей технологій. Потенціал агломерацій для 

залучення нових інвестицій, які потім впливають на процес зростання, має 

важливе значення для національної політики. 

Ф.Нурбакш. А.Палоні, А.Юссеф [196] емпірично перевірили гіпотезу про 

те, що рівень людського капіталу в приймаючих країнах може вплинути на 

географічний розподіл ПІІ. Дослідники зробили наступні емпіричні висновки: 

(а) людський капітал є статистично значущим чинником, що визначає приплив 

ПІІ; (б) людський капітал є одним із найбільш важливих факторів; і (в) його 

значення збільшується, з плином часу. 

П.Нуннекамп [199] досліджував, чи змінилася відносна значимість 

класичних та нових детермінант ПІІ у країнах, що розвиваються, Завдяки 

використанню комплексних даних дослідження Європейського круглого столу 

промисловців, що доповнені більш традиційними даними про інвестиційні 
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умови в 28 країнах, що розвиваються, з кінця 1980 р. Він зазначає,  що змін як 

таких, не відбулося. Вчений стверджує, що традиційні макроекономічні 

чинники все ще є домінуючими при розподілі ПІІ. Упередження прямих 

іноземних інвесторів щодо великих приймаючих країн, якщо таке є, постало 

сильнішим. Нові детермінанти – такі, як чинники витрат, додаткові фактори 

виробництва та відкритість у торгівлі, як правило, не стали більш важливими в 

процесі триваючою глобалізації, хоча кореляція з ПІІ, присутня. П.Нуннекамп 

обґрунтовує положення, що це не означає, що політики мало що можуть 

зробити для того, щоб підвищити інвестиційну привабливість країн, що 

розвиваються. Наявність місцевих навичок стає актуальним чинником 

залучення ПІІ у процесі глобалізації. Це підсилює аргументи на користь 

формування людського капіталу. Зусилля щодо забезпечення кращої освіти та 

професійної підготовки дозволять підвищити економічний ефект зростання ПІІ 

у країнах, що розвиваються. 

М.Пурнакіс і Н.Варсакеліс [208] проаналізували, що інституційні 

чинники, такі як цивільні і політичні права, корупція, мають вирішальне 

значення в поясненні поведінки припливу прямих іноземних інвестицій в 

країнах з перехідною економікою, впродовж 1990-х років. Вони 

використовували довгострокові дані для десяти країн регіону Центральної та 

Східної Європи за період 1997-2000 років. Вчені виявили, що слабкий статус 

цивільних і політичних прав у багатьох країнах регіону не дозволяє їм стати 

привабливими для ПІІ. Прозоре ділове середовище в цих країнах є необхідною 

умовою для залучення ПІІ від США та членів ЄС, перш за все, в секторах з 

низько розвиненими технологіями. 

Я.Кіношіта і Н.Кампос [171] розглянули чинники, що враховують 

географічні закономірності припливу ПІІ серед 25 країн з перехідною 

економікою, використовуючи довгострокові дані. Вони класифікували 

детермінанти розташування на три категорії: по-перше, переваги в конкретних 

країнах, такі як дешева робоча сила, великий внутрішній ринок, кваліфікована 

робоча сила, інфраструктура, а також близькість до ринків Західної Європи. 

Другим чинником постали інституції, макроекономічна політика та інші 
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політики, що полегшують бізнес-умови експлуатації. Третім чинником є стійка 

структура ПІІ, яка обумовлена агломераційними економіками. Вчені 

використали аналіз фіксованих ефектів та модель узагальненого методу 

моментів і знайшли зв’язок ПІІ на душу населення й  цими трьома чинниками. 

Їх основний висновок полягає в тому, що найбільш важливими чинниками, що 

визначають місце розташування ПІІ, є інституції та агломераційні економіки, 

які перевищують важливість інших економічних змінних. Вони також виявили, 

що регіональні ПІІ пов’язані з великою кількістю природних ресурсів та витрат 

на робочу силу. Недостатня якість роботи бюрократичного апарату є 

стримуючим фактором для іноземних інвесторів, тому що це виливається для 

них у високу вартість угоди, яка безпосередньо впливає на рентабельність 

інвестиційних проектів. Аналогічне міркування робиться щодо верховенства 

закону, яке також є важливим фактором, що визначає ПІІ у країнах з 

перехідною економікою. Окрім того, іноземні інвестори віддають перевагу 

країнам з перехідною економікою, які більш відкриті для торгівлі й в яких існує 

менша кількість обмежень щодо напрямів ПІІ. Я.Кіношіта і Н.Кампос також 

виявили, що поступ у галузі економічних реформ (зовнішня лібералізація) 

відіграє важливу роль.  

Кван Лі та А.Реснік [213] запропонували теорію, яка синтезує і розширює 

суперечливі очікування в попередніх дослідженнях. Чинники впливу 

політичних інституцій на притік ПІІ повинні співпадати з тим, чому саме 

компанії виходять на закордонні ринки. Згадані автори запропонували теорію, 

припускаючи, що демократичні інституції впливають на притік ПІІ як 

позитивно, так і негативно. Емпіричні висновки, які ґрунтуються на 

використанні МНК на прикладі 53 країн, що розвиваються, підтвердили їх 

головний аргумент, що демократичні інституції впливають на притік ПІІ у 

країни, що розвиваються. Підвищення рівня демократичності сприяє 

покращенню захисту прав власності, що також заохочує притік ПІІ. Одночасно, 

зменшення рівня демократії також зменшує ПІІ. Автори заявили, що поступові 

поліпшення захисту прав власності, ймовірно, призведуть до покращення 

середовища для прямих іноземних інвесторів, без потреби загальної 
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реструктуризації відносин між державою і суспільством. Наприклад, спроби 

підвищити бюрократичну компетентність або поліпшити виконання контрактів 

можуть забезпечити країні відрив від конкурентів при отриманні ПІІ лише в 

довгостроковій перспективі. З іншого боку, державам, які не в змозі поліпшити 

захист прав власності, можливо, доведеться замінити цю слабкість за 

допомогою збільшення інших стимулів, наприклад, уведення податкових 

канікул, знижки на купівлю землі або ексклюзивного доступу до природних 

ресурсів. Таким чином, покращення забезпечення прав власності може 

забезпечити шлях для залучення інвесторів з меншою кількістю витрачених 

державних ресурсів, не кажучи вже про те, що інші економічні суб’єкти будуть 

мати реальні переваги в рамках системи, з більш чіткими витратами та  

стимулами. Кван Лі та А.Реснік [213] зазначають, що, хоча нові демократичні 

країни створили демократичні інституції, останні можуть негативно 

позначитися на здатності залучати ПІІ, оскільки ці країни ще не готові надати 

компенсуючи поліпшення захисту прав власності, тому що вони повинні 

консолідувати владу і уникати конфліктів із потужними внутрішніми 

політичними гравцями. Однак з часом, зміцнення демократичного врядування 

повинно призвести до більш ефективного захисту прав власності та поліпшити 

перспективу отримання більшого припливу ПІІ. Країнам, які переходять від 

демократії до автократії, доведеться переконати іноземних інвесторів повірити 

в їх систему захисту прав власності. 

Існують також дослідження впливу іноземного капіталу на рівень 

корупції. Б.Ларейн, Дж.Таварес. Дж.Окслі [184]проаналізували вплив 

відкритості до прямих іноземних інвестицій на рівень корупції в країні. Вони 

розглянули причинно-наслідковий зв’язок, при цьому використали новий набір 

інструментальних змінних, які залежать від географічної та культурної 

близькості до основних інвесторів. Вони виявили, що прямі іноземні інвестиції 

є надійним фактором, що визначає корупцію. Більший приплив ПІІ зменшує 

національну корупцію. 

М.Буссе і Г.Карстен [108] досліджували взаємозв’язок між політичними 

ризиками, інституціями і припливом прямих іноземних інвестицій за рахунок 
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використання різних економетричних методів для вибірки даних з 83 країн, що 

розвиваються, за період 1984-2003 рр. Вони використовували 12 різних 

показників політичного ризику й інституцій у своєму емпіричному аналізі. 

М.Буссе і Г.Карстен виявили, що інвестиційний профіль, внутрішні і зовнішні 

конфлікти, етнічна напруженість і демократична підзвітність є важливими 

факторами, що визначають потоки іноземних інвестицій. В межах різних 

економетричних моделей відносна величина коефіцієнтів для цих політичних 

показників є найбільшою для державної стабільності і правопорядку, тобто, 

зміни в цих компонентах політичного ризику та інституціях мають сильний 

вплив на прийняття інвестиційних рішень транснаціональними корпораціями. 

Таким чином, серед існуючої наукової літератури є значна частина 

досліджень, в яких згадується важливість дослідження інституційних змінних 

шляхом емпіричного аналізу. В більшості з них, згадуються цивільні і майнові 

права, права про захист інтелектуальної власності, низький рівень корупції, 

механізми правозастосування, макроекономічна і політична стабільність. Якщо 

ці змінні не існують в країні (не вистачає інформації про місцеві фірми, нечіткі 

нормативно-правові бази, недосвідчена та неефективна бюрократична система, 

нерозвиненість судової системи, високий рівень корупції), то іноземні інвестори 

та кредитори можуть зіткнутися з особливо високими витратами при 

започаткуванні діяльності в такій країні. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

Ефективне виконання належних економічних функцій, які покладено й 

опосередковуються за допомогою залучення зовнішнього фінансування, є 

проблематичним без ґрунтовного теоретичного дослідження. Розгляд 

теоретико-методологічних основ залучення зовнішнього фінансування дозволяє 

сформулювати наступні висновки. 

1. Трансформаційні перетворення, що відбуваються в країнах із новою 

ринковою економікою, зумовлені низкою об’єктивних чинників: 

інтернаціоналізацією суспільного життя, розвитком інформаційного 
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суспільства, зростанням рівня міжнародної спеціалізації та темпами зміни 

світової економічної кон’юнктури. Вони визначають об’єктивну необхідність 

змін на шляху до побудови розвинутої ринкової економіки, проте інтенсивність 

перетворень залежатиме від реалізації національної стратегії в цьому напрямі, 

зокрема, особлива роль належатиме створенню відповідного інституційного 

середовища. Глибокий аналіз економічного стану і тенденцій розвитку в 

країнах з трансформаційною економікою є неможливим без використання 

інституційного підходу. Реалізація фіскальної політики потребує дієвих 

соціальних інституцій; до того ж, застосування стабілізаційних програм постає 

причиною зміни інституційного середовища, яке дозволяє також дослідити і 

вплив трансакційних витрат на економічну кон’юнктуру. 

2. Нова наукова парадигма економічного розвитку має базуватися на 

детальній специфікації прав приватної власності, демонополізації ринків, 

створенні привабливого інвестиційного клімату, раціональній монетарній 

політиці та грошовій стабільності, скороченні дефіцитів бюджетів та обсягів 

Державного боргу. Стабілізація фінансової системи держави створить 

передумови для сталого економічного зростання. 

3. Залучення зовнішнього фінансування не є власне метою діяльності 

економічних суб’єктів, воно завжди є методом досягнення стратегічних цілей 

(наприклад, зростання капіталізованої вартості підприємства). З огляду на це, 

максимізація обсягів залучення зовнішнього фінансування не може бути 

раціональною метою; максимізуватися має віддача від фінансування, яка 

залежить від ефективності використання власних, залучених і позичених 

ресурсів і коштів. Інституційне середовище опосередковує рух і перерозподіл 

коштів і активів у географічному (між регіонами і державами) та в часовому 

вимірі (більш віддалені в часі проекти можуть фінансуватися за рахунок 

поточних заощаджень). Ставка позичкового відсотку, через операцію 

дисконтування, визначає ступінь співвідношення між інвестиціями до проектів 

з різною тривалістю, тому важливо, щоб відсоткова ставка відповідала 

суспільним перевагам у часі й не зазнавала впливу монетарної та кредитної 

експансії. 
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4. Інституційні перешкоди призводять до ситуації, коли джерела 

отримання позикових коштів знаходяться в більш вигідній конкурентній 

позиції, в порівнянні з джерелами отримання залучених коштів, що має 

негативні наслідки для економіки країн з ринками, що формуються: 

структурний дисбаланс між активами й зобов’язаннями підприємства; 

економіка постає більш уразливою до циклічних коливань; підприємницькі 

здібності інвесторів не отримують належного матеріального винагородження. 

5. Потоки іноземного капіталу зазнають впливу різноманітних 

економічних і неекономічних чинників. Зокрема, інституційна економічна 

теорія розкриває залежність притоку капіталу від характеристик якості 

інституцій, типів та форм капіталу, політичної ситуації тощо. 
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РОЗДІЛ 2 

СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІІ ІНСТИТУЦІЙНИХ 

МЕХАНІЗМІВ ЗАЛУЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСУВАННЯ 

НОВИХ РИНКОВИХ ЕКОНОМІК 

 

2.1. Еволюція зовнішнього фінансування розвитку нових ринкових 

економік 

 

Нові ринкові економіки пройшли тривалий шлях трансформації 

інституційного середовища та структури вхідних фінансових потоків. За 

останні десятиліття, потоки капіталу до цієї групи країн характеризувалися як 

динамічним ростом, так й різким падінням. Вони реагували, головним чином, 

на зміни, які відбувалися в країнах у період після азійської кризи та останньої 

міжнародної кризи. НРЕ, задля збереження своєї привабливості для іноземних 

інвесторів та кредиторів, удавалися до зміни формальних правил гри. 

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.  

Існує особлива доцільність аналізу інституційних механізмів залучення 

іноземного капіталу за умов фінансових криз, внаслідок наукового інтересу до 

їх дієвості в подібних ситуаціях. Адже, коли змінюються звичні умови 

притоку іноземного капіталу, тоді, найкращим чином, можна побачити  

ефективність інституційних механізмів. Необхідно розпочати з періоду після 

азійської кризи 1997 р., яка зумовила суттєві інституційні зміни у низці НРЕ. 

Після азійської кризи 1997 р., багато НРЕ значно поліпшили свої 

макроекономічні показники та зазнали структурних реформ. Ці зміни мали 

головним наслідком покращення складу потоків капіталу до цієї групи країн: 

оптимізована структура боргу, більша частка потоків капіталу в формі прямих 

іноземних інвестицій, а також більш широкий доступ до міжнародних 

боргових ринків для корпорацій з НРЕ. Незважаючи на ці позитивні зрушення, 
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посилення фінансових зв’язків все ж таки залишило багато НРЕ уразливими 

перед зовнішніми потрясіннями в 2007-09 рр. 

Потоки приватного капіталу в країни з ринками, що формуються, різко 

падали разом із поглибленням світової фінансової кризи: загальний чистий 

потік приватного капіталу, який досяг рекордної позначки у $ 1,2 трлн. дол. 

США, у 2007 р. впав аж до позначки 649 млрд. дол. США – у 2008 р. Спад 

торкнувся всіх регіонів, що розвиваються, хоча й по-різному. Найбільше 

постраждали європейські НРЕ. Після періоду чистого відтоку капіталу з 

жовтня 2008 р. до березня 2009 р.,  потоки приватного капіталу для більшості 

країн із ринками, що формуються, відновилися в другому і третьому кварталах 

2009 р. Притік портфельних інвестицій відновився також швидко. У деяких 

країнах, однак, швидкі потоки капіталу викликали стурбованість щодо впливу 

таких потоків на фінансову стабільність або на обмінний курс, а також підняли 

питання про контроль за притоком капіталу [232].  

Таким чином, уроки, що були взяті з азійської кризи, спонукали НРЕ 

поліпшити свою макроекономічну політику та здійснити структурні реформи 

– розробки, які розширили склад потоків капіталу в цих країнах. Зокрема, вони 

поліпшили свої фіскальні політики. Деякі почали використовувати 

таргетування інфляції й дозволили більш гнучкий валютний курс, водночас як 

інші – накопичили значні валютні резерви. Багато НРЕ також уникнули 

початку великих дефіцитів рахунків поточних операцій. Це призвело до 

підвищення довіри з боку інвесторів, поліпшення боргової структури (якщо 

дивитися 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. Наприклад, фінансові інновації, такі як зростання 

ринку кредитно дефолтних свопів для боргу країн, що розвиваються, 
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дозволили краще розподіляти ризики. Вказані події, в сукупності, призвели до 

збільшення потоків капіталу, що принесло значні економічні та фінансові 

вигоди (від розширення торгівлі до фінансової інтеграції). Поліпшення в 

складі потоків капіталу, з іншого боку, також зробило деякі країни з ринками, 

що формуються, більш стійкими до зовнішніх шоків. 

Окрім того, події, які поліпшили потоки капіталу, також підвищили 

ймовірність ланцюгової реакції у тому випадку, коли погіршуються глобальні 

економічні умови. Зростання частки країн, із відкритими рахунками капіталу, 

розширили межі для швидкого відтоку капіталу у відповідь на погіршення 

економічних умов. Таким чином, незважаючи на те, що більшість країн із 

ринками, що формуються, підтримують більш ефективну політику і мають 

більш сильні інституції, ніж це було на початку попередніх криз, багато з них 

залишаються вразливими до зовнішніх потрясінь. Проте, уразливість НРЕ до 

зовнішніх шоків істотно відрізняється. Країни з великим дефіцитом рахунку 

поточних операцій, які, в значній мірі, залежать від зовнішнього фінансування, 

як видається, є особливо уразливими, в той час як країни з ринковою 

економікою, які мають великі валютні резерви або проводять управління 

профіцитом, краще підготовлені, щоб протистояти збоям у припливі капіталу 

[252]. 

Важкі наслідки останньої фінансової кризи на ринках, що формуються, і 

ризики подальших переливів актуалізують проблему продовження сильної й 

скоординованої відповіді від осіб, що визначають політику на глобальному 

рівні. Валютні свопи між основними центральними банками і більш широкий 

спектр підтримки НРЕ з боку міжнародних інституцій (наприклад, гнучка 

кредитна лінія МВФ), є прикладами політики, яка, на нашу думку, підвищила 

довіру та знизила негативні зовнішні ефекти кризи для НРЕ. Окрім того, існує 

доцільність запровадження підходів в управлінні, які підтримують потоки 

капіталу, а також забезпечують тимчасовий характер контролю за рухом 

капіталу, в разі його запровадження, у відповідь на значний відтік. У той час 

як контроль за рухом капіталу може бути корисним у короткостроковій 

перспективі, такі заходи, за своєю суттю, а також їх довгострокові наслідки, 
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можуть мати згубні ефекти для економіки в цілому. Насправді, потоки 

капіталу можуть бути корисними, як для НРЕ, так і для міжнародної 

фінансової системи, в цілому. Таким чином, варто очікувати, що НРЕ 

продовжуватимуть зміцнювати свої фінансові системи і політики для 

ефективного протистояння поточним викликам глобального економічного 

середовища. 

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

впродовж першої декади ХХ ст. й 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, ніж до криз, що 

відбулися у Східній Азії та Росії. Аналіз рис. 2.1. показує, що за цей період 

збільшилися майже всі види потоків капіталу. Чисті потоки ПІІ залишалися 

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

 

 

Рис. 2.1.  Чистий притік ПІІ (зліва) та портфельних інвестицій 

(справа) до НРЕ, 2002-2007 рр. [109] 

 

Потоки портфельних інвестицій, з іншого боку, як правило, є більш 

чутливими до зміни умов у світовому бізнес-циклі та прийнятного рівня 

ризиків. Вони були відносно сильними в 2005-06 рр., пересічно складаючи  

близько 52 млрд. дол. на рік. Ці потоки почали падати в 2007 р., проте, в 

кінцевому рахунку, перетворилися на чистий відтік капіталу (8 млрд. дол.) на 

рік у цілому, і ще більше погіршилися до відтоку 92 млрд. дол. США у 2008 р. 
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Чисті банківські фінансові потоки до НРЕ (рис. 2.2.) 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. Ефекти потоків банківського 

капіталу залишаються нагальною проблемою для осіб, які визначають 

політику на ринках, що формуються, й дотепер. 

 

 

Рис. 2.2. Чистий притік банківського капіталу (зліва) та інших 

потоків боргового капіталу (справа), 2000-2007 рр. [109] 

 

Хоча потоки капіталу часто надають вигоди НРЕ, дуже швидкий притік 

капіталу важко поглинати. Насправді, один урок із азійської кризи 1997 р. 

полягає в тому, що потоки капіталу можуть мати істотні макроекономічні 

наслідки: цій кризі передував тиск переоцінки, який був обумовлений сильним 

припливом капіталу і глобальною ліквідністю, що мало своїм наслідком високі 

ціни на активи. «Раптові зупинки» (або розвороти припливу капіталу), які 

слідували за періодами буму притоку капіталу, потім були пов’язані з різким 

знеціненням валюти, обвалом цін на активи, а також серйозними 

економічними спадами. 
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Становище країн із ринками, що формуються, напередодні останньої 

кризи має низку подібностей та відмінностей в умовах, що переважали до 

азійської кризи 1997 р. Очевидні подібності включають тиск від переоцінки, 

надлишок глобальної ліквідності (до середини 2007 р.) й динамічні ціни на 

активи. Існують й істотні відмінності в зв’язку з тим, що  багато НРЕ засвоїли 

досвід азійської кризи і постали більш стійкими до фінансових негараздів. По-

перше, уряди поліпшили фіскальну політику і, в багатьох випадках, 

реалізували жорстку грошово-кредитну політику. По-друге, високі темпи 

економічного зростання, поряд із підвищенням рівня корпоративного 

управління, притягнули стабільний потік капіталу, за підтримки сприятливих 

умов у світовій економіці (до середини 2007 р.) По-третє, багато НРЕ, 

наприклад Китай, Росія, Індія, Південна Корея і Бразилія, накопичили 

рекордні запаси валютних резервів, що означало їх меншу вразливість до 

раптової зупинки капіталу, ніж у минулому. По-четверте, потоки ПІІ у цьому 

періоді є більшими, ніж потоки портфельних інвестицій, що знижує 

ймовірність швидкого розвороту потоків капіталу. І по-п’яте, в останні роки, 

притік капіталу (в результаті вищезгаданих сильних політик), був пов’язаний з 

профіцитом рахунку поточних операцій. Хоча є деякі помітні винятки, але ці 

особливості свідчать про те, що більшість НРЕ у сьогоденні є набагато 

стійкішими, ніж раніше [232]. 

В цьому зв’язку, на нашу думку, необхідно проаналізувати більш 

детально зміну потоків капіталу до НРЕ.  

Покращення основних макроекономічних показників багатьох НРЕ, за 

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. 

Фактично, йдеться про найбільш важливі субінституційні механізми 

залучення зовнішнього фінансування економічного розвитку НРЕ. 

В такий спосіб,  розпочати аналіз необхідно зі структурних змін у 

борговому ринку трансформаційних економік.  

Те, що боргові ринки НРЕ розвиваються (рис. 2.3.), чітко видно з 
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диверсифікації боргових інструментів, які деноміновані в доларах США та 

мають високу прибутковість. Необхідно виділити три основні структурні 

зміни: зростання внутрішніх боргових ринків, подовження періоду погашення 

заборгованості, а також фінансові інновації в формі кредитних деривативів.  

До кінця 1990-х рр. ринки внутрішніх цінних паперів із фіксованим 

доходом були відносно слабко розвинені в багатьох країнах Латинської 

Америки, Азії, Європи та Африки, із загальним обсягом непогашених 

боргових цінних паперів на рівні 20 відсотків від ВВП – на середину 1990-х 

років. Багато НРЕ змістилися в бік випуску боргових інструментів у місцевій 

валюті, що відображає кращі основи, зростання апетиту іноземних інвесторів, 

а також розвиток бази інституційних внутрішніх інвесторів. І до 2007 р. 

сприятливі глобальні фінансові умови дозволили цим країнам зафіксувати 

використання довгострокового фінансування та поліпшити боргову структуру. 

Отже, у період з 1998 по 2008 рр. загальна сума випущених внутрішніх 

боргових цінних паперів зросла з 29 відсотків ВВП до майже 36 відсотків, 

головним чином, за рахунок державного сектору. Впродовж цього періоду 

загальний зовнішній борг (тобто державний і приватний) знизився. 

 

 

Рис. 2.3. Випущені внутрішні боргові цінні папери, % до ВВП [217] 

 

У минулому існували певні сумніви з приводу здатності ринків, що 

розвиваються, здійснювати запозичення на міжнародних фінансових ринках у 
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своїй власній валюті – це явище називають «первородним гріхом
1
». Тим не 

менше, за останнє десятиліття або близько того, багато НРЕ подолали цю 

проблему за рахунок більш широкого випуску облігацій, виражених в їх 

власних валютах на міжнародних фінансових ринках, а також за рахунок 

розвитку своїх внутрішніх ринків облігацій. Що стосується першого аспекту, 

то Бразилія, Колумбія, Мексика, Перу і Уругвай за останнє десятиліття 

випускали міжнародні облігації, деноміновані в своїх валютах. Іноземні та 

місцеві інвестори брали активну участь у цих місцевих валютних ринках, 

внаслідок того, що багато НРЕ слідували покращеним макроекономічним 

політикам, що надавало інвесторам велику впевненість в облігаціях, що були 

деноміновані у національній валюті. 

Ринки облігацій в місцевій валюті в НРЕ стали основним джерелом 

фінансування і були борговим сегментом, який найшвидше розвивався, до 

2007 р. Ці ринки зосереджені у восьми країнах: Бразилія, Китай, Індія, 

Республіка Корея, Малайзія, Мексика, Туреччина і Південна Африка. До 

недавнього часу вони були, в основному, закритими для іноземних інвесторів. 

Проте, поступова і стійка лібералізація рахунків операцій з капіталом, у 

декількох країнах, призвела до зростання іноземного капіталу. Впровадження 

індексів облігацій в місцевій валюті, таких як JP Morgan’s Government Bond 

Index-Emerging Markets (GBI-EM) у 2005 р. додатково сприяло притоку 

іноземних інвестиції на ці ринки. 

Що стосується подовження терміну погашення, то до 1990-х рр. 

короткострокові боргові інструменти становили значну частку в загальному 

обсязі заборгованості ринків, що формуються, - частково через високу премію 

за ризик для довгострокової заборгованості на міжнародних ринках капіталу. 

Покращення макроекономічної політики, в тому числі й більш низька 

інфляція, більш відповідальна бюджетно-податкова політика, а також 

позитивне сальдо рахунку поточних операцій, знизили ризик виникнення 

                                                           
1
 Термін «первородний гріх» був придуманий Айхенгріном та Хаусманом (1999) і стосується нездатності 

країни до запозичень на тривалі терміни в її національній валюті. Якщо країна накопичує чистий борг, вона, 

в результаті, матиме сукупну невідповідність валюти у своєму балансі. 
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кризи і, в поєднанні з пошуком прибутковості глобальними інвесторами, 

дозволили НРЕ подовжити терміни погашення їх заборгованості. Таким 

чином, за останнє десятиліття частка короткострокового зовнішнього боргу в 

загальному обсязі міжнародних боргових цінних паперів знизилася. Це 

стосується як державних, так і приватних боргових інструментів. Латинська 

Америка пережила вражаюче зниження короткострокової заборгованості з 

більш, ніж 20 відсотків – у 2000 р. до менш, ніж 9 відсотків – до кінця 2007 р. 

Однак, потоки короткострокового боргу (головним чином, банківські кредити 

і торгові кредити) збільшилися в 2007 р. до $ 35 млрд. і були зосереджені в 

Латинській Америці й Карибському басейні. На Європу і Центральну Азію, як 

і раніше, припадає майже половина від загального числа потоків (Світовий 

Банк 2008). 

Окрім того, ринки, що розвиваються, відійшли від боргу, з плаваючою 

ставкою у сторону боргу – з фіксованою ставкою: у 1994 р. більше половини 

від загального обсягу розміщених боргових цінних паперів були плаваючими. 

У 2007 р. тільки 2 відсотки від загального обсягу розміщених емісій на 

боргових  ринках, що розвиваються (Business Wire 2008), були плаваючими. 

Водночас, частка інфляції індексованих облігацій, у випуску країн з ринковою 

економікою, знижується (Медейрус 2006). 

Значення цієї зміни для стійкості потоків капіталу до НРЕ є очевидним. 

Дослідження боргових криз надало змогу зробити висновок, що більш 

короткотермінова та концентрована структура боргу збільшує ймовірність 

виникнення боргової кризи. Окрім того, короткостроковий або борг з 

плаваючою процентною ставкою, можуть збільшити схильність країни до 

різкого зростання відсоткових ставок, які можуть мати додаткові наслідки, 

оскільки уряду, можливо, доведеться збільшити податки для обслуговування 

боргу. Більш тривалі терміни погашення, з іншого боку, означають зменшення 

ймовірності реструктуризації боргу. В такий спосіб, довгостроковий борг є 

більш стійким (менш уразливим до ризику рефінансування), що робить 

перехід до тривалішої структури боргу вигідним для НРЕ. 

Іншою характерною рисою є згадані кредитні похідні інструменти. В 
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останні роки кредитні деривативи постають все більш важливими 

інструментами для інвесторів на ринках, що формуються. Зокрема, кредитні 

дефолтні свопи (КДС), цінні папери, які страхують від випадку невиконання 

зобов’язань за фінансовим інструментом, який знаходиться в основі КДС, 

набувають все більшого значення, і, за оцінками фахівців, становлять значну 

частку від номінальної вартості міжнародних боргових цінних паперів НРЕ. 

КДС використовуються на ринках цінних паперів у Болгарії, Республіці Корея, 

Мексиці, Перу, на Філіппінах і в Російській Федерації. 

Таке значне зростання КДС-договорів відображає підвищений попит 

міжнародних інвесторів щодо присутності на ринках, що формуються. В 

умовах зниження випуску зовнішнього боргу на ринках, що формуються, 

інвестори виконують свої цільові показники з присутності на цій групі ринків 

шляхом купівлі страхування для суверенних боргів. CDS мають важливі 

наслідки для вартості та доступності боргового капіталу для НРЕ, оскільки 

вони пропонують інвесторам ще один спосіб оцінки ризикованості ринків, що 

формуються, та посилення здатності ринків вимірювати кредитний ризик. 

Масове зростання на ринку КДС дозволяє краще розподіляти ризик і 

забезпечує більш повні ринки, але відстежувати, хто бере на себе й які саме 

ризики – дуже важко. Існує також ризик й в тому аспекті, що деякі інвестори 

будуть обирати великі позиції, без повного їх розуміння і, таким чином, шок 

може призвести до турбулентності ринку. 

Високі темпи економічного зростання НРЕ упродовж останніх 

десятиліть супроводжувалися також швидким зміцненням місцевих ринків 

акцій. З 2004 р. по травень 2008 р. індекс MSCI для ринків, що формуються, 

виріс майже на 170 %, незважаючи на турбулентність фінансового ринку. 

Іноземні інвестори активно брали участь у цьому бумі фондового ринку, в 

результаті чого приплив портфельних інвестицій досяг рекордного рівня в 

2006 р.  – 53 млрд. дол., з подальшим різким зниженням портфельних 

інвестицій в умовах фінансової кризи (див. Рис. 2. 1.). Більша пропозиція 

іноземного портфельного капіталу мала низку певних переваг для корпорацій 

з НРЕ. Це знизило вартість капіталу і дозволило корпораціям, які мали 
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проблеми з фінансуванням, розширюватися. Окрім того, зростання іноземної 

участі в  фондових ринках НРЕ значно збільшило ліквідність місцевих 

фондових ринків, що сприяло зміцненню фінансових систем цих країн. 

Дослідження Р.Левина і С.Зервоса [185] показують, що збільшення ліквідності 

фондових ринків, у значній мірі, пов’язано з майбутнім економічним 

зростанням [176]. 

Фондові ринки НРЕ зазнали цілої 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, 

корпорації з НРЕ більше виходять на міжнародні фондові ринки, що 

мотивується зростаючим попитом з боку інвесторів та розширенням участі 

цих компаній в міжнародних угодах. Одним із чинників, який дозволяє їм 

отримати доступ до іноземного капіталу на фондових ринках, є покращене 

корпоративне управління. Професійно керовані компанії мають можливість 

залучити таке фінансування за значно менших витрат, ніж недосконало, 

непрофесійно керовані компаній, внаслідок додаткової премії за ризик, яку 

інвестори вимагають від останніх. Окрім того, країни, які ввели закони та 

допоміжні інституції щодо захисту прав міноритарних акціонерів, більше 

приваблюють іноземних інвесторів. 

Існує значна гетерогенність у складі портфельних потоків через НРЕ, і 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, які досягли піку в $ 35 млрд. 

дол. США – в 2006 р., або 66 відсотків від загальних портфельних потоків до 

країн цієї групи.  Зокрема, Китай мав можливість залучити велику частину цих 

потоків. Зростаючий попит з боку інституційних інвесторів, таких як хедж-

фонди, підтримував емісії акцій. В Індії, з іншого боку, раннє послаблення 
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обмежень на приплив іноземного капіталу в інституції власності, змістило 

склад потоків у бік портфельних інвестицій, на частку яких припадала одна 

третина потоків капіталу в 2007 р. Навпаки, портфельні інвестиції в 

акціонерний капітал у країнах Європи є лише невеликою частиною потоків 

капіталу, серед яких Росія й Туреччина залучили левову частку. Відносно 

слабкі портфельні інвестиції в Східній Європі можуть бути пов’язані з 

низьким рівнем корпоративного управління: ризик того, що прибуток може 

бути переміщений – або інсайдерами, або шляхом політичного втручання 

[176]. 

У роки, що передували світовій фінансовій кризі, корпорації та 

фінансові інституції у країнах з ринками, що формуються, здійснювали 

запозичення на міжнародних боргових ринках у безпрецедентних масштабах. 

Це знайшло своє відображення у хвилі емісій міжнародних облігацій та 

збільшенні запозичень від міжнародних банків. Відкриття глобального ринку 

корпоративних облігацій для великої кількості приватних й державних 

компаній з НРЕ є важливою структурною зміною фінансування цих економік. 

Доступ до міжнародних ринків капіталу дозволив компаніям із тих ринків, які 

ще формуються, диверсифікувати джерела коштів, запозичувати на більш 

тривалі терміни, стати видимими на міжнародних ринках, а також знизити 

вартість капіталу. Використання більш складних фінансових інструментів 

також заохотило до ефективнішого управління ризиками. Доступ до іноземних 

ринків капіталу також дозволив компаніям знизити свою залежність від 

місцевих ринків капіталу, а також запроваджувати більш високі стандарти  

бухгалтерського обліку, звітності, розкриття інформації та корпоративного 

управління. Участь корпорацій на міжнародних ринках капіталу також 

сприяла зростанню доступу невеликих корпоративних гравців. Перші 

компанії-позичальники зіткнулися з високими витратами, тому що кредитори 

витрачали значні ресурси для отримання необхідної інформації. Після того, як 

ці початкові витрати вже були здійснені кредиторами, гранична вартість 

надання наступних кредитів поставала нижчою, що, у свою чергу, знижувало 

витрати на фінансування для всіх позичальників. Стабільне макроекономічне 
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середовище, динамічна фінансова лібералізація, а також поліпшення 

корпоративного управління сприяли розширенню доступу  корпорацій до 

зовнішнього фінансування. 

Випуск облігацій корпораціями з НРЕ (в тому числі, фінансовими 

організаціями) виріс із 34 % , від загального обсягу випуску – в 1995 р. до 92 %  

- у 2007 р., значно перевищивши випуск суверенних облігацій. Загалом, 

зниження випуску суверенних облігацій може бути пов’язано з розумною 

макроекономічною політикою: фіскальні органи зменшили державні витрати, 

що призвело до зниження співвідношення боргу державного сектору до ВВП і 

суттєвого погашення основної суми боргу за державними облігаціями. Окрім 

того, більшість НРЕ погасили великі обсяги зовнішнього державного боргу і 

змістили акцент запозичень державного сектору на внутрішній ринок 

облігацій [176].  

Підвищення участі корпорацій з НРЕ на міжнародних ринках капіталу, в 

свою чергу, було зумовлено двома структурними чинниками: по-перше, 

зростанням попиту з боку інвесторів, які шукають вищі доходи та можливості 

диверсифікації; по-друге, приватизацією в корпоративному секторі та більш 

активною участю компаній в міжнародних ділових операціях. Поліпшення 

внутрішньої макроекономічної політики та лібералізація контролю за рухом 

капіталу кількох урядів НРЕ також розширило можливості корпорацій 

отримувати доступ до міжнародного фінансування. 

Зростання значення транскордонних запозичень для корпорацій з НРЕ 

на ринках капіталу, з початку 2000-х рр. поставило коло нових проблем для 

політики цієї групи країн і для світової економіки, в тому числі – побоювання  

щодо корпоративного зовнішнього боргу. Після азійської кризи, більшість 

НРЕ лібералізували рахунки операцій з капіталом, поліпшили свої місцеві 

ринки капіталу й суттєво скоротили зовнішній державний борг. Такі реформи 

мали тенденцію до зміни значення валютного та кредитного ризиків, які були 

пов’язаними із зовнішніми суверенними та корпоративними запозиченнями, а 

також й з важливими наслідками для проведення політики. В дійсності, 

надмірне захоплення міжнародними джерелами капіталу має низку недоліків. 
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Наприклад, зі зростанням та розширенням міжнародних операцій у 

корпораціях НРЕ збільшилися відсоткові та валютні ризики. Збільшення 

міжнародної діяльності цих фірм актуалізувало питання ризику зникнення 

зовнішнього фінансування, наприклад, як це сталося під час останньої кризи.  

Нещодавні зміни в природі ринків капіталу та потоків, зробили деякі 

НРЕ більш стійкими до фінансових криз. Одночасно, динамічна торгівельна 

діяльність та фінансова інтеграція країн із ринками, що формуються, мала 

наслідком те, що останнє десятиліття зробило деякі країни більш уразливими 

до негативного впливу, в умовах погіршення глобальних економічних умов. 

Країни, які розробили ефективні макроекономічні та фінансові політики, були 

більш стійкими і почали відновлюватися раніше. 

В цілому, НРЕ пройшли останню фінансову кризу легше, ніж попередні. 

Насправді, потоки капіталу залишалися високими до розпаду Lehman Brothers 

у вересні 2008 р. Це й є, на нашу думку, результатом використання 

ефективних політик. Дійсно, зростаюча популярність таргетування інфляції, 

підвищення гнучкості обмінних курсів, зростання здатності випускати боргові 

зобов’язання в національній валюті, а також, у цілому – покращення 

бюджетних позицій, призвело до виправданих та обґрунтованих  уявлень, що 

НРЕ поліпшили свої фундаментальні економічні показники за останнє 

десятиліття. Високий рівень валютних резервів у багатьох країнах з цієї групи 

також допоміг зберегти довіру, хоча і за рахунок негнучкості реального 

обмінного курсу (для деяких) і наростання глобальних дисбалансів у 

середньостроковій перспективі. Деякі дослідження [158], темою яких є 

розкриття проблеми фінансових стресів,  також показують, що спроби 

зменшити вразливість окремих країн у більш спокійні часи стосуються 

зменшення сальдо поточних операцій та бюджетного дефіциту й саме це, 

може, дійсно, знизити рівень фінансового стресу та обмежити наслідки для 

реальної економіки. Після того, як фінансовий стрес понижується у провідних 

економіках, зниження рахунку поточних операцій та бюджетний дефіцит 

може допомогти відновити фінансову стабільність й притік іноземного 

капіталу. 
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 Що стосується складу потоків капіталу, то країни, які залучили більшу 

частку ПІІ, в цілому, почували себе краще в умовах кризи. Притік ПІІ був 

досить рівномірним, і, не дивлячись на деяку слабкість на початку 2009 р., не 

мав характеру термінових розпродажів, як це відбувалося, наприклад, в Азії, 

наприкінці 1990-х рр. Сучасні дослідження також демонструють, що великий 

передкризовий притік ПІІ пізніше був пов’язаний з менш обтяжливою 

кредитною кризою [238]. Як й під час попередніх криз, зміна спрямованості 

потоків капіталу в 2007-09 рр. мала місце в розрізі двох видів: портфельні 

інвестиції та банківське кредитування. Країни, які залежали, головним чином, 

від цих потоків, мали менші можливості для боротьби зі зменшенням 

ліквідності під час фінансової кризи. Портфельні інвестиції зазнали 

негативного впливу ще в 2007 р., після того, як інвестори виходили з 

неліквідних ринків акцій НРЕ. Чисті потоки банківського кредитування НРЕ 

різко впали в 2008 р., частково через глобальне скорочення частки позикових 

коштів, акценті на національних ринках, а також завдяки скороченню кредитів 

міжнародних банків, з метою подолання серйозної нестачі ліквідності на своїх 

внутрішніх ринках. Ринки облігацій, з іншого боку, які також сильно 

постраждали, відновилися достатньо швидко. Окрім того, країни з більш 

розвиненими місцевими ринками облігацій були більш стійкими щодо відтоку 

капіталу [110]. 

 Регіони НРЕ можуть бути згруповані за їх поступом, щодо 

вдосконалення різних компонент інституційних механізмів залучення 

іноземного капіталу. Наприклад, у Латинській Америці, майже шість років 

поліпшення позицій рахунку поточних операцій, успіхи умов торгівлі, 

зниження зовнішнього державного боргу по відношенню до ВВП, зростання 

міжнародних резервів, а також реформи фінансових секторів підсилили 

здатність багатьох країн регіону спокійно переносити зовнішні фінансові 

потрясіння. Окрім того, багато країн із гнучкими валютними курсами, 

абсорбують частину навантаження від фінансових шоків завдяки значному 

знеціненню національної валюти. Банківська криза також мала найменш 

серйозні наслідки в Латинській Америці, внаслідок скорочення банківських 
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потоків за останні 10 років. Насправді, пожвавлення притоку капіталу в деякі 

країни Латинської Америки викликало стурбованість. Наприклад, Бразилія 

встановила контроль над вхідними потоками. 

 НРЕ Азії також перебувають у кращому становищі, ніж під час 

попередніх криз, хоча регіон пережив обвал міжнародних банківських потоків 

та ПІІ. Зобов’язання перед банками, які знаходяться в країнах з розвиненими 

економіками, зменшилися ще після кризи 1997-98 рр. й зробили цей регіон 

менш вразливим до зовнішніх банківських криз. Проте, портфельні 

зобов’язання помітно зросли в цьому регіоні, що призвело до швидкого 

виведення портфельних інвестицій в 2007 і 2008 роках. Слід також зазначити, 

що потоки акціонерного капіталу швидко відновилися в середині 2009 р., 

посиливши, при цьому, зростання ринків акцій. Цей факт викликав 

стурбованість тим, що ціни на активи можуть відрізнятися від 

фундаментальних, якщо потоки розширятимуться надто швидко. Високі рівні 

валютних резервів також допомогли пом’якшити шок, а державні бюджетні 

надлишки дозволили реалізувати важливі фіскальні стимулюючі заходи. 

Зниження інфляції в багатьох країнах дозволило скоротити ключові відсоткові 

ставки. Необхідно звернути увагу на те, що стійкі банківські системи 

дозволили запровадити ефективні заходи щодо підтримки внутрішньої 

ліквідності та доступності кредиту. Ліквідність у місцевій валюті залишалася, 

в цілому, на адекватному рівні, а міжбанківські ставки знижувалися або були 

стабільними [176]. 

 З іншого боку, бурхливе економічне зростання в країнах Центральної 

та Східної Європи за останнє десятиліття було зумовлене сильним 

розширенням кредитування, головним чином, із зовнішніх джерел, що 

призвело до підвищення рівня зовнішнього боргу, як це мало місце в 1997 р. в 

Східній Азії. В країнах Балтії, Румунії, Болгарії, Боснії та Сербії сальдо 

рахунку поточних операцій є негативним через стрімке зростання приватного 

споживання. Відповідно, зростання рівня кредитування зумовило зростання 

рівня банківських зобов'язань, яке, в даний час, становить більше 50 відсотків 

від ВВП в цих країнах. Це приблизно в три рази вище за рівень банківських 
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зобов’язань в інших країнах, що розвиваються, що робить цю групу країн 

більш уразливою перед зовнішніми банківськими кризами [157]. Великі 

валютні невідповідності в портфелях банків, короткі терміни погашення, а 

також швидке розширення банківського кредиту для приватного сектора 

вимагає швидкого погашення або пролонгації проблемних кредитів. Окрім 

того, країни з фіксованими режимами валютних курсів повільно 

пристосовуються до великих зовнішніх дисбалансів, тому що весь тягар 

коригування лягає на внутрішні механізми, зокрема, податково-бюджетної 

політики. Саме тому, в багатьох важливих аспектах, країни Східної Європи є 

більш вразливими, ніж країни Азії і Латинської Америки, що прослідковується 

у макроекономічних показниках цих країн. Вплив останньої кризи, таким 

чином, був більш драматичним і, ймовірно, буде більшим у майбутньому. 

Незвичною є динаміка притоку іноземного капіталу до НРЕ впродовж 

останніх декількох років. Чисті потоки капіталу до НРЕ швидко відновилися 

після світової фінансової кризи. Проте, це відновлення в 2011 р. змінилося на 

падіння і з тієї пори чистий притік капіталу мав тенденцію до зниження (див 

рис. 2.4). Більше того, після досить помірного відновлення в 2013 р., знову 

розпочалося падіння, яке триває останні шість кварталів. Варто відзначити, що 

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
2
.  

Зниження чистого припливу капіталу в НРЕ також частково 

віддзеркалилося в поступовому та широкому ослабленні їх валют. Національні 

валюти НРЕ мали тенденцію до зниження в період з 2011 по 2015 рр. 

Ослаблення було особливо помітним у період із середини 2014 р. і до кінця 

2015 р., коли долар США почав зміцнюватися на тлі поступового формування 

ринкових очікувань щодо жорсткості грошово-кредитної політики США. З 

                                                           
2
 The slowdown in emerging market economies and its implications for the global economy. ECB Economic 

Bulletin, Issue 3 / 2016 – Article 1 
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початку 2016 р. ці валюти почали частково відновлювати свої попередні 

позиції.  

На рис. 2.5. представлено потенційні чинники поточного зниження 

чистих потоків капіталу до НРЕ: чистий приплив капіталу в НРЕ на основі 

даних платіжних балансів (вимірюється у відсотках від ВВП) пов’язаний з 

відносною привабливістю внутрішніх економічних умов (вимірюється як 

різниця зростання реального ВВП між відповідними НРЕ та розвиненими 

економіками), а також змінами в глобальних умовах, у тому числі – 

глобального неприйняття ризику (вимірюється індексом VIX), змінами цін на 

нафту і виміром очікувань грошово-кредитної політики США. 

 

 

Рис. 2.4.  Чисті потоки капіталу до НРЕ, (% до номінального ВВП) 

[217] 
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Рис. 2. 5.  Чинники чистих потоків капіталу до НРЕ [217] 

Можна побачити, що падіння в різниці економічного зростання між НРЕ 

та розвиненими економіками було основним чинником чистого відтоку 

капіталу з НРЕ за останні роки. З 2010 р. ріст у великих НРЕ перебував на 

спадному тренді через погіршення зовнішнього середовища та внутрішніх 

структурних чинників (див також рис. 2.6.).  

Одночасно, зростання в країнах з розвиненою економікою 

стабілізувалося з 2013 р. Це призвело до  зменшення різниці зростання між 

вказаними групами країн, що робить ринки, які формуються, менш 

привабливим для іноземних інвестицій. Необхідно також зазначити, що 

низький темпи зростання або спад у деяких НРЕ, можливо, посилив валовий 

відтік капіталу. Середньоквартальна різниця у зростанні знизилася з 1,2 

процентних пунктів у передкризовий період (2001-07 рр.) до 0,9 процентного 

пункту в 2010-15 рр. і до 0,7 процентного пункту впродовж  останніх двох 

років. 
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Рис. 2.6. Зростання реального ВВП у розвинених економіках та НРЕ 

[217] 

 

Важливим є те, що на потоки капіталу до НРЕ істотно впливають  

зовнішні чинники, такі як – глобальне неприйняття ризику та зміни у цінах на 

нафту. Рис. 2.5. демонструє, що чистий приплив капіталу реагує на глобальне 

неприйняття ризику, що узгоджується з емпіричними даними, які отримано в 

багатьох інших дослідженнях. Окрім того, останній період чистого відтоку 

капіталу з НРЕ також, вочевидь, був сильно обумовлений зниженням ціни на 

нафту, яке розпочалося в 2014 р. Падіння цін на нафту безпосередньо впливає 

на економічні та фінансові умови експортерів сировинних товарів. Проте, 

зміни у цінах на нафту також позитивно корелюються з чистим притоком 

капіталу до товарних імпортерів. Це може бути пов’язано з тим, що ціни на 

нафту частково відображають глобальні умови попиту і, таким чином, 

глобальний дохід. Зокрема, в той час, як початкова фаза падіння цін на нафту 

станом на середину 2014 р., в основному, диктувалася пропозицією, то 

зниження з осені 2015 р. до січня 2016 р., як вважається, було більше 

зумовлено саме попитом. 
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Процес нормалізації грошової політики США привернув увагу до ролі 

очікувань щодо майбутнього ставок у США та їх впливу на визначення 

припливу капіталу до НРЕ. Події на фінансових ринках у грудні 2015 р., коли 

політика США з підвищення процентних ставок була повністю врахована 

ринками, у порівнянні з істерією, через згортання програми кількісного 

пом’якшення (так званий «taper tantrum») в 2013 році, висунули на перший 

план важливість очікувань щодо грошово-кредитної політики США для 

розвитку глобального фінансового ринку. Використовуючи декілька різних 

фіктивних змінних для очікувань щодо грошово-кредитної політики США, не 

було виявлено істотного впливу таких очікувань на сукупний чистий притік 

капіталу до НРЕ. Однак, ці очікування відіграють більш істотну роль як 

визначник потоків портфельних інвестицій, які розглядаються на більш 

високих частотах. Також не чітко відображена роль різниці відсоткових ставок 

між НРЕ та розвиненими економіками, проте наслідки цієї різниці виявилися 

значущими в інших, більш детальних працях. 

В цілому, відмінності в економічному зростанні між НРЕ і розвиненими 

економіками залишаються ключовим чинником чистого притоку капіталу. Це 

підкреслює необхідність раціональної внутрішньої економічної політики у 

НРЕ, спрямованої на усунення існуючих негараздів та підтримку 

економічного зростання, зокрема, в контексті уповільнення глобальних 

перспектив економічного зростання. 

 

2.2. Зміни інституційного середовища залучення зовнішнього 

фінансування 

 

Впродовж останнього часу в НРЕ відбуваються зміни інституційного 

середовища, задля полегшення притоку іноземного капіталу, підвищення 

прозорості та покращення інвестиційного клімату. До таких змін складових 

інституційних механізмів залучення іноземного капіталу необхідно віднести: 

реформи національних інвестиційних політик; політика у галузі промислового 

розвитку; податкових стимулів та, в цілому, податкових реформ; специфічних 
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заходів із заохочення інвестицій; програм розвитку інфраструктури та, 

зокрема, інституційної підтримки інвесторів. Країни з ринками, що 

формуються, також продовжують розвивати систему угод, які пов’язані з 

інвестиціями на двосторонньому, багатосторонньому та регіональному рівнях, 

й які знаходяться на різних етапах переговорів і розвитку. У 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. Країни, які залучають іноземний 

капітал, прагнуть і намагаються стати «воротами» до відповідних регіонів.  

На нашу думку, найбільш важливою складовою інституційних змін, є 

реформування та вдосконалення інвестиційної політики, яка стосується 

формальних правил гри. Впродовж останніх років НРЕ провели низку реформ 

та удосконалень власних інвестиційних політик. Наприклад, Індонезія 

спрямувала свої зусилля на більш чіткі, прозорі та зрозумілі умови 

інвестиційної політики, прийнявши Постанову Президента № 39 від 2014 р. 

«Перелік сфер бізнесу, які закриті, та, які відкриті для інвестицій, за певних 

умов». Тільки за перше півріччя 2015 р. урядом було репрезентовано 12 

економічних пакетів [235], де запропоновано більше можливостей для 

іноземних інвестицій, спрощення і дерегулювання процесу затвердження та 

різні стимули, з точки зору податків та імпортно-експортного мита. Уряд 

також позначив спеціальні економічні зони та митні склади, в яких 

пропонуються додаткові стимули. Якщо іноземні інвестиції будуть 

спрямовуватися до віддалених районів, таких як Папуа та Східна Нуса 

Тенгара, то компанії будуть мати ще більше сприяння [203]. 

Індонезія є однією з найбільш корумпованих країн у світі й це відлякує 

багатьох потенційних іноземних інвесторів. Це не означає, що там не 

намагаються виправити ситуацію, але ці зміни, відповідно до індексу 

сприйняття корупції Transparency International, були повільними. Необхідно 

відзначити, що більшість індонезійців підтримують політику «відкритих 

дверей» стосовно іноземних інвесторів у тому сенсі, що вони будуть вкладати 
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гроші в конкретні проекти, а не просто вливати їх у ринок капіталу.  

М’янма є об’єктом інтересу з боку іноземних інвесторів упродовж 

останніх трьох років. Станом на 30 листопада 2015 р., за даними національної 

агенції з управління компаніями та інвестицій (DICA), загальний обсяг ПІІ за 

період із 1988 по листопад 2015 р. досягнув $ 58,2 млрд., що складаються, 

головним чином,  із інвестицій у виробничий сектор. Після значної 

лібералізації в 2012 р. приплив ПІІ досягнув свого піку в 2014 р. у розмірі 

понад $ 8 млрд. Для порівняння, ПІІ в 2015 р. склали лише $ 3,9 млрд., значне 

падіння, в порівнянні з попереднім роком. Однією з причин такого падіння 

була обережність інвесторів через перші вільні президентські вибори за 

останні 50 років в листопаді 2015 року, що засвідчує значний вплив 

інституційних чинників на міжнародні потоки капіталу.  

Початковою метою лібералізації регулювання М’янми, відповідно 

підвищення ефективності інституційного середовище для притоку інвестицій, 

було забезпечення відповідності правової бази до міжнародних стандартів та 

кращих практик залучення капіталу. Були запроваджені нові політики 

послаблення раніше строгих правил торгівлі, шляхом відкриття певних 

секторів для іноземної участі. Продовжують діяти поки ті самі правила Закону 

про іноземні інвестиції 2012 р. та Закону 2014 р. про особливі економічні зони 

щодо видачі інвестиційних дозволів, з відповідними стимулами та пільгами.  

Нові закони й нормативні акти були прийняті для зміцнення ринку праці 

та підвищення нормативного контролю в сфері операцій з іноземною 

валютою, в тому числі – можливість зареєструвати вхідні потоки капіталу в 

Центральному банку М’янми (СВМ). Окрім того, уряд також планує 

розробити єдиний інвестиційний закон для резидентів та нерезидентів, а також 

модернізувати віковий Закон про компанії [143]. 

Про серйозність ставлення М’янми до питання залучення іноземного 

капіталу свідчить також існування довгострокового, 20-річного плану 

залучення прямих іноземних інвестицій, який робить її більш відкритою та 

прогнозованою для інвесторів.  

Філіппіни також надають інвесторам можливість передбачення політики 
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інвестування в галузях економіки, що визначені урядом. Для цього 

розробляється інвестиційна стратегія та план інвестиційних пріоритетів у 

поєднанні з планом розвитку країни на 3-4 роки.  

На початку липня 2016 року вкотре було підтверджено фокус країни на 

ПІІ. Раніше, в 2016 р. було оголошено про мету уряду позиціонувати 

Філіппіни в якості одного з трьох найкращих місць для припливу ПІІ у 

Південно-Східній Азії до кінця 2022 р.  

Один зі способів досягнення вказаного наміру є поновлення так званого 

переліку негативних іноземних інвестицій (FINL) – списку, який виключає 

певні сектори для іноземного капіталу. Заборонені сектори включають засоби 

масової інформації, підприємства роздрібної торгівлі зі сплаченим капіталом 

менше, ніж $ 2,5 млн., кооперативи, приватні охороні агенції, дрібні шахти, 

морські ресурси та ядерну зброю. Новий уряд заявив, що має намір зменшити 

цей список у межах своєї програми – зі збільшенням ПІІ на 4 % у 2016 р. ( до 

6,3 млрд. дол.). Так, за даними Bangko Sentral ng Pilipinas, у 2015 р. було 

залучено $ 5,72 млрд. ПІІ, що нижче урядового цільового показника в $ 6 

млрд. для цього року і незначно нижче показника 2014 року – 5,74 млрд. 

Окрім перегляду FINL, уряд розраховує спростити бюрократичні 

процеси та нарощувати інвестиції в інфраструктуру, для додаткового 

поліпшення ділового клімату.  

У цьому контексті слід відмітити, що ці зміни займуть доволі багато 

часу, оскільки більшість обмежень закріплені конституцією, а не звичайними 

відомчими актами.  

Інші потенційні реформи включають скорочення корпоративних та 

особистих податків. Вже було заявлено про зниження корпоративного податку 

з нинішніх 30 %, що є одним із найвищих в АСЕАН. Слід відмітити, що попри 

відсутність поки будь-якої інформації щодо розміру такого скорочення 

податкових ставок чи часових меж, будь-які скорочення в корпоративних та 

особистих податкових платежах, можуть слугувати додатковим стимулом для 

зарубіжних інвесторів, підвищуючи конкурентоспроможність Філіппін серед 

регіональних конкурентів. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


88 

На заяви уряду Філіппін вже є позитивна реакція. Зокрема, відповідно до 

нещодавно опублікованої доповіді ЮНКТАД, перспективи країни у залученні 

ПІІ були підвищені. За прогнозом цієї міжнародної організації, Філіппіни є 

одним із 15 найкращих напрямів ПІІ упродовж наступних трьох років [250]. 

Агресивне прагнення Сінгапуру до залучення іноземних інвестицій в 

якості компоненти своєї загальної економічної стратегії дозволило країні 

розвинутися в регіональну базу для ТНК. Рада економічного розвитку (EDB), 

інвестиційна агенція зі сприяння інвестиціям, фокусується на забезпеченні 

притоку масштабних інвестицій у виробництво та сектор послуг з високою 

доданою вартістю, в межах такої стратегії, яка спрямована на заміну 

трудомістких виробництв із низькою доданою вартістю, які вже перенесено за 

кордон [228]. Останніми роками уряд Сінгапуру продовжує зниження 

регуляторного навантаження на компанії, які забезпечують більшу гнучкість 

бізнесу і поліпшують ландшафт корпоративного управління в країні. Слід 

наголосити, що в рамках стратегії розвитку Сінгапуру в першокласний 

фінансовий центр, додатково пропонують податкові пільги для фінансових 

установ. 

Інша країна регіону, Таїланд, за даними ЮНКТАД, з 2012 р. перебуває 

серед восьми пріоритетних напрямів для іноземних інвестицій. Сьогодні ця 

економіка має складніший, ніж у попередні роки, порядок денний сприяння 

інвестиціям і зосереджується, головним чином, на подвійній проблемі – 

нестачі робочої сили та відсутності середнього класу. Уряд йде шляхом 

просування одночасно трудомістких та високотехнологічних виробництв у 

якості об’єктів для іноземного інвестування. У Таїланді сподіваються на 

переваги від членства у двох великих торгових блоках, що може сприяти 

розширенню регіонального та глобального експорту країни, відповідно 

притоку додаткових іноземних інвестицій. В цілому, відповідно до 11-го плану 

національного економічного і соціального розвитку Таїланду, в минулому році 

було схвалено семирічну інвестиційну стратегію (2015-2021 рр.). Стратегія 

спрямована на заохочення інвестицій, які створюють цінності й позитивно 

впливають на суспільство та навколишнє середовище. Вказана стратегія мала 
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силу для заявок від іноземних інвесторів вже з 1 січня 2015 року. 

Закони та нормативні акти, що регулюють притік ПІІ в Камбоджу, 

головним чином, мають заохочувальний характер. Як передбачає Закон про 

інвестиції цієї країни, ПІІ розглядаються в недискримінаційний спосіб, за 

винятком земельної власності, як зазначено в Конституції, тому надано 

можливість вільно інвестувати у більшість сфер. Відповідно до чинного 

Закону про інвестиції, інвестори, які отримали остаточне свідоцтво про 

реєстрацію, будуть мати право на різні інвестиційні стимули. 

Окрім того, уряд Камбоджі вдосконалює свої послуги зі сприяння 

інвестиціям. Наприклад, ще в 2005 р. було прийнято рішення про створення 

Ради спеціальних економічних зон (CSEZB) для сприяння використання 

переваг особливих економічних зон у Камбоджі. Вказана Рада забезпечила 

сервіс єдиного вікна для іноземних інвесторів  - від реєстрації інвестиційних 

проектів до звичайних експортно-імпортних дозволів [207]. 

Камбоджа в 2015 році також запустила власну програму «Політика з 

промислового розвитку 2015-2025 рр.».  У 2015 р. також прийнято так звані 

«Чотири ключових заходи», які повинні бути виконані до 2018 р., і націлені на 

економічні галузі, такі як електрика, транспортно-логістичні системи, 

розвиток праці та інші. 

Інша країна регіону, В’єтнам вніс поправки до свого Закону про 

інвестиційне право та підприємництво; поправка вступила в чинність з 1 

липня 2015 року. Новий закон гарантує свободу ведення бізнесу у В’єтнамі, за 

винятком чітко визначених ліній бізнесу, які заборонено законом.  

Малайзія в 2015 р. запустила 11-й план розвитку з головною метою – 

визначення фінальних напрямів розвитку, щоб постати країною з високим 

рівнем доходів до 2020 р. План включає в себе стратегії позиціонувати 

Малайзію як високотехнологічний центр для виробництва послуг і діяльності, 

а також для залучення інвестицій з якісно високою доданою вартістю 

промисловості й активізацією нових напрямів зростання. 

НРЕ продовжують використовувати інвестиційні стимули у вигляді 

податкових преференцій. Наприклад, Індонезія видала постанову Уряду № 18 
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2015 року (діє з 6 травня 2015 р.) задля поліпшення податкових стимулів для 

інвестицій в певних сферах бізнесу або регіонах. Згадані зміни пропонують 

декілька типів стимулів на більш м’яких умовах і більш широких критеріях 

прийнятності для сфер бізнесу та регіонів. 

Малайзія також оголосила про чотири нових бюджетні стимули для 

інвестицій в менш розвинені райони, промислові об’єкти, а також проекти, які 

підвищують автоматизацію трудомістких галузей промисловості та створюють 

основні вузли.  

«Семирічна Інвестиційна стратегія» Таїланду (2015-2021рр.), яка була 

затверджена в листопаді 2014 р., пропонує податкові пільги на основі 

важливості діяльності та заслуг інвестицій (наприклад, чи вони підвищують 

конкурентоспроможність, сприяють децентралізації, або стимулюють 

розвиток промислової зони).  

За останні роки Індонезія, Малайзія і М’янма поновили свої податкові 

схеми. Таїланд відклав підвищення податків, а Бруней-Даруссалам підписав 

низку угод щодо уникнення подвійного оподаткування. Зокрема, була 

підписана Угода про уникнення подвійного оподаткування з Республікою 

Корея 9 грудня 2014 р. Податкова угода, з обміну інформацією між Брунеєм і 

Канадою, набула чинності 24 грудня 2014 р., а між Брунеєм і Об'єднаними 

Арабськими Еміратами – Угода уникнення подвійного оподаткування, яка 

набула чинності 1 січня 2015 р. 

Постанова уряду Індонезії №18 від 2015 р. не тільки забезпечує 

податкове сприяння для інвестицій, зроблених у певних сферах бізнесу або 

регіонах, вона також покращує процедуру подачі заявки на звільнення від 

прибуткового податку. Інвестори можуть подати заявки через сервісний центр 

і будуть представлені результати впродовж 30 робочих днів. 

Малайзія ввела податок на товари і послуги (GST) 1 квітня 2015 р., 

замість податку з продажу та податку на послуги. Компанії, які мають 

оподатковуваний річний обсяг продажів більше, ніж РМ 500000, зобов’язані 

реєструватися для GST.  

М'янма, в минулому році, оприлюднила зміни до Закону про податок на 
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прибуток  у комерційному законодавстві. В цілому, була спрощена структура 

податкової ставки, а контракти, що деноміновані у валюті, більше не 

підлягають стягненню 1%-го державного мита. 

У Таїланді було відкладено заплановане збільшення ставки податку на 

додану вартість з 7% до 10%, а також зменшено корпоративний прибутковий 

податок з 30% до 23 %  - у 2012 р. і до 20%  - у 2013 р.  

НРЕ здійснили низку ініціатив, що були спрямовані на сприяння 

інвестиціям та спрощення ведення бізнесу. Вони включають у себе: 

раціоналізацію інвестиційних процедур, підвищення інституційної підтримки 

для інвесторів, створення більших економічних зон і розвиток інфраструктури. 

На емерджентних ринках відбувається спрощення процесів 

використання інвестицій для того, щоб зробити інвестиційний процес 

швидким та спрощеним. Наприклад, Бруней-Даруссалам зробив поправки в 

Законі про ліцензії для того, щоб дозволити якомога найшвидше  випуск 

бізнес-ліцензій одним органом, при Міністерстві внутрішніх справ. Як тільки 

реєстраційні посвідчення видаються Міністерством фінансів, тоді 

підприємствам надається пільговий період для виконання всіх вимог. 

Згідно нових правил М’янми, скоротилася кількість інстанцій та 

документації для процесу затвердження бізнесу. У 2015 р. Філіппіни також 

репрезентували такі реформи, які спрощують процес запуску бізнесу до 6 

кроків і 8 днів, з 16 кроків і 34 днів. 

Іншою тенденцією для НРЕ, є активізація запровадження принципу 

«єдиного вікна» щодо вхідних потоків прямих іноземних інвестицій. Так, 

Індонезія і М’янма запустили сервісні центри для сприяння інвестиціям. 

Більше того, Індонезія відновила свій центр сприяння інвестиціям у січні 2015 

р., зробила процес більш швидким, простим, прозорим і зручним. Згаданий 

центр отримав повноваження від відповідних міністерств та відомств з видачі 

ліцензій та інших дозвільних документів для конкретних секторів. Він 

інтегрується з 22 міністерствами та відомствами, що охоплюють більшість 

галузей бізнесу. Інвестиційне агентство Індонезії (BKPM) також сприяє 

регіональним адміністраціям щодо створення подібних центрів на обласному 
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та районному рівнях, які повинні бути інтегровані з центральним офісом у 

Джакарті в 2016 році.  

У М’янмі було переміщено Офіс із питань інвестицій та бізнес-

адміністрування із Найпея до Янгона в липні 2014 року, аби бути ближче до 

центру, який діє за принципом «єдиного вікна» та бізнес-спільноти. У 2015 р. 

такі ж центри сприяння інвестиціям були додатково створені для філій в 

Моніві, Патеї та Давеї, в 2015 році. 

Впродовж останніх років низка НРЕ змінювали свої інвестиційні 

політики щодо особливих економічних зон. Так, М’янма оприлюднила зміни 

до Закону про ОЕЗ у січні 2014 року, які покликані були децентралізувати 

прийняття рішень комітету ОЕЗ і дозволили би звільнення від прибуткового 

податку на 7 років – вісім років для будівельних компаній, в спеціально 

відведених місцях. 

У Таїланді було надано додаткове трирічне звільнення від 

корпоративного прибуткового податку додатково до основних стимулів, для 

реалізації інвестиційних проектів у п’яти ОЕЗ країни. Максимальні стимули 

запропоновані 13-м цільовим галузям, що охоплюють 61 вид підприємницької 

діяльності, якщо вони будуть розташовані в одній із ОЕЗ.  

НРЕ також оголошують або вводять інші заходи для підтримки 

інвестицій, які містять у собі національні плани з розвитку інфраструктури. 

Бруней-Даруссалам готує комплексний генеральний план Національного 

наземного транспорту. У ньому виділено декілька специфічних секторальних 

промислових парків, які готові для використання інвесторами.  

Індонезія задіяла Указ Президента № 30 від 2015 р., який передбачає 

закупівлю землі для суспільної інфраструктури. Уряд бере на себе 

відповідальність за проведення таких закупівель. 

11-й план Малайзії, який розпочався 21 травня 2015 року, оголосив про 

декілька великих інфраструктурних проектів для стимулювання зростання, які 

будуть фінансуватися як із приватного, так й з державного секторів. Ці 

проекти включають у себе додаткові MRT (Mass Rapid Transit) і LRT (Light 

Rail Transit) залізничні лінії. 
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Сінгапур вніс поправки до Закону про право власності на землю, 

розпочинаючи з 15 серпня 2014 року, щоб забезпечити більшу прозорість, 

послідовність та ефективність роботи. Наприклад, положення, що стосуються 

здачі й переоформлення права власності на землю (зареєстровані або 

незареєстровані, чи є предметом іпотеки, і чи є у тому ж або іншому 

володінні) були впорядковані й спрощені до одного процесу.  

Таїланд здійснив реструктуризацію своїх торгових й інвестиційних схем, 

а також підвищив їх конкурентоспроможність, за рахунок розвитку 

фінансового ринку і ринку капіталу, вдосконалив системи управління 

інтелектуальною, місцевою інфраструктурою та енергетичною безпекою. 

          В’єтнам прийняв Указ про державно-приватне партнерство 14 лютого 

2015 року для того, щоб регулювати умови і процедури для реалізації 

інфраструктурних інвестиційних проектів у цій формі. 

Необхідно також звернути дослідницьку увагу на ті особливості, що  

демонструють позитивний вплив підписаних двосторонніх інвестиційних угод 

на притік іноземних інвестицій. НРЕ активно використовують цей інструмент 

підвищення власної привабливості для ТНК.  

Виходячи з бази інвестиційних угод ЮНКТАД, на сьогодні в світі існує 

2958 інвестиційних угод та 364 угод з інвестиційними положеннями (Treaties 

with Investment Provisions (TIPs), з них діючих  - 2321 та 293 - відповідно. 

Наприклад, Китай має 165 таких підписаних угод, Бразилія – 37, Україна – 85. 

Лише за минулий рік було підписано 53 таких угоди, причому однією зі 

сторін, у кожній, були НРЕ.  

Якщо проаналізувати відповідний досвід розвитку інституційного 

середовища залучення іноземного капіталу до НРЕ країн Центрально-Східної 

Європи, то важливими інституційними чинниками залучення ПІІ у ці країни 

були: тимчасове звільнення від сплати податків; дозвіл вкладення інвестицій у 

вільні митні зони; дозвіл ввезення машин та устаткування без сплати мита; 

надання грантів для створення робочих місць; підготовка і навчання 

працівників; надання права на придбання, за низькими цінами, будівельних 

майданчиків та інфраструктури.  
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Водночас, перед іноземними інвесторами нерідко ставилися відповідні 

умови, зокрема, щодо мінімуму інвестицій та робочих місць.  

Лідерами щодо залучення іноземних інвестицій залишаються Польща, 

Угорщина, Чехія, РФ та Словаччина, на які припадає понад 75% іноземного 

капіталу, що надходить у країни ЦСЄ. Припливу ПІІ у ці країни сприяють 

позитивні інвестиційні рейтинги міжнародних агентств (Moody`s, S&P, Fitch 

тощо), які відображають політичну та економічну стабільність країн, а також 

їх сприятливий інвестиційний клімат.  

Успіх низки країн ЦСЄ у залученні ПІІ обумовлюється географічними 

чинниками, наявністю природних ресурсів й ефективною державною 

політикою. Необхідно виділити найважливіші для іноземних інвесторів 

інституційні чинники, що стимулюють приплив іноземного капіталу в ті 

країни ЦСЄ, які досягли позитивних результатів у цій сфері.  

Для НРЕ Центральної та Східної Європи, які не є членами ЄС, 

характерним було зниження ставки податку на прибуток юридичних осіб, 

державні дотації при створенні великих інвестиційних проектів та звільнення 

від митних платежів при імпорті обладнання. Переважно для захисту 

національних інтересів, доступ іноземних інвестицій обмежується в такі сфери 

як виробництво та розповсюдження зброї, банківська та страхова діяльність, 

ЗМІ, телекомунікаційна сфера, розробка надр. Хоча, окремі країни, навпаки, 

вважають першочерговим залучення інвесторів до телекомунікаційного 

сектору,  як це відбувається, наприклад,  у  Македонії.  

Для країн-членів ЄС характерним є існування документу, що регулює 

загальні процеси інвестування в межах цього об’єднання – Розпорядження 

комісії (ЄС) No. 800/2008 [119]. Згідно цього документу, відсутнє державне 

стимулювання іноземного інвестування у сферу рибальства та аквакультури, 

первинного виробництва сільськогосподарських продуктів, вугільний сектор, 

сталеливарну промисловість, суднобудівельну галузь, у виробництво 

синтетичних волокон. Також у ЄС присутні структурні фонди, які надають 

фінансову підтримку для підприємців, що виявили бажання виходити на 

ринки країн-членів ЄС. Грошові кошти можуть виділятися на три типи 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


95 

проектів: по-перше, на громадські проекти; по-друге, на інвестиційні бізнес-

проекти й по-третє, на науково-дослідну діяльність компаній.  

В Естонії [135], для прямого іноземного інвестування, відкриті всі 

галузі, за винятком банківської сфери. Це дозволяє мінімізувати загрози для 

економічної безпеки країни. Задля здійснення інвестицій у банківську сферу, 

іноземний інвестор повинен отримати ліцензію, яка видана Банком Естонії. 

Національний банк може відмовити на підставі ненадійності інвестора, а 

також при можливості монополізації ринку інвестором. Також необхідною є 

ліцензія уряду для інвестування у видобувну, транспортну (реконструкція 

вокзалів, аеропортів, портів), телекомунікаційну сферу, у 

електроенергетичний сектор, у водо- та газопостачання, для роздрібної 

торгівлі медпрепаратами, для виробництва алкогольних та тютюнових виробів 

та проведення азартних ігор. Спеціальних податкових пільг для іноземних 

інвесторів немає.  

Стимули для іноземних інвесторів у Латвії [136] включають наявність 

вільних економічних зон, значну кількість міжнародних угод про взаємне 

сприяння та захист іноземних інвестицій, угоди щодо захисту інтелектуальної 

власності, торгових марок тощо, спрощення правил надання віз, дозволів на 

роботу тощо, що би сприяло залученню іноземних інвестицій в країну. 

Іноземцям заборонено засновувати товариства з повною відповідальністю, 

релігійні та громадські організації, компанії з додатковою відповідальністю, 

неприбуткові організації та кооперативні товариства.  

У Латвії існують спеціальні економічні зони (СЕЗ), де діє 

преференційний режим оподаткування: знижені податок на прибуток 

підприємств, податок на нерухомість, ПДВ, податок із дивідендів, із зарплати 

адміністративного персоналу, платежі за використання інтелектуальною 

власністю [136]. ПДВ не стягується з імпортованих основних засобів, якщо 

вони будуть використовуватися у довгостроковому інвестуванні.  

Хоча у Литві [137] не існує значних відмінностей у діяльності іноземних 

та національних інвесторів, проте здійснення ПІІ заборонено у сфері, яка є 

пов’язаною з національною безпекою держави. Забороненими є також 
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інвестиції у фірми, що займаються випуском лотерейних білетів. Деякі види 

діяльності, наприклад фармацевтика, експорт та імпорт тютюну, нафти тощо 

вимагають наявності спеціальної ліцензії.  

Іноземці можуть отримати право на володіння земельними ділянками, за 

винятком сільськогосподарських земель та лісів, за умови, що країна їх  

походження є членом ЄС, ОЄСР, НАТО, Європейського економічного 

простору. Такі обмеження діяли до 1 травня 2011 р. Якщо країна походження 

інвестора не входить до жодного із названих об’єднань, то інвестор може 

взяти земельну ділянку в довгострокову оренду [216].  

Польща [138] може запропонувати іноземному інвесторові відносно 

безпечний і ліберальний інвестиційний клімат. Інвестиції захищені від 

нелегальної експропріації; місцева валюта вільно обмінюється на будь-яку 

тверду валюту в місцевих банках; прибуток може бути конвертований і 

репатрійований; закордонні інвестори можуть купувати будівлі й земельні 

ділянки (у більшості випадків, після одержання згоди Міністерства внутрішніх 

справ).  

Певні види економічної діяльності потребують дозволів та ліцензій, що 

надає можливість державі захищати національні інтереси та посилювати 

економічну безпеку. До таких можна віднести: оптову торгівлю та 

виробництво алкогольних напоїв; заснування інвестиційного чи 

персонального фонду; банківську діяльність; страхову чи брокерську 

діяльність; ігровий бізнес (казино, організація лотерей); залізничний 

транспорт; пасажирські та вантажні автомобільні перевезення; послуги з 

приватних розслідувань; туристичну діяльність. Також існують види 

економічної діяльності, що вимагають надання концесії, згідно польського 

законодавства: дослідження надр та видобуток корисних копалин; 

виробництво та торгівля зброєю, вибухівкою, амуніцією та військовими чи 

поліцейськими технологіями; виробництво, передача, продаж електроенергії; 

захист людей та майна; авіаперевезення; теле- та радіомовлення.  

Згідно до позицій Багаторічної урядової програми підтримки [212], 

державна допомога надається підприємствам, що функціонують у сфері 
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біотехнології, телекомунікації, авіації, автомобілебудівній чи електроніки. 

Урядова допомога стосується обсягу інвестицій та кількості новостворених 

робочих місць. Інші галузі інвестування можуть претендувати на державні 

гранти за умови великих інвестиційних проектів (220 млн. євро та 500 нових 

робочих місць). Обсяги фінансування визначаються шляхом індивідуальних 

переговорів.  

Також Польща користується допомогою Європейських структурних 

фондів, що покривають витрати на навчання персоналу, на працевлаштування, 

на розвиток інфраструктури.  

Преференції в оподаткуванні для іноземних інвесторів відсутні, за 

винятком правил діяльності спеціальних економічних зон. Вимоги для ведення 

бізнесу у СЕЗ є наступні: обсяг ПІІ повинен становити щонайменше 100 тис. 

євро; мінімальна власна частка інвестора – 25%; інвестиційний проект 

повинен тривати ще 5 років, після закінчення інвестування; новостворені 

робочі місця повинні підтримуватися щонайменше 5 років, з моменту 

створення.  

В Польщі існують такі заходи залучення іноземних інвесторів [163]:  

– інвестиційні гранти, які покривають до 25% інвестиційних витрат;  

– гранти зайнятості – до 4 тис. євро за кожне створене робоче місце, 

але загальна допомога обмежена до суми дворічної зарплати нових 

працівників;  

– гранти на навчання – до 1150 євро на одного працюючого;  

– гранти на розвиток інфраструктури, які забезпечуються місцевою 

владою (до 50% витрат).  

У Болгарії [132] іноземне інвестування регулюється Законом про 

стимулювання інвестицій від 2007 р. [219] та Розпорядженням про 

застосування закону щодо стимулювання інвестицій. Застосування цього 

закону передбачає, що ПІІ відповідають наступним вимогам, які дозволяють 

посилити економічну безпеку країни:  

а) інвестиції повинні бути пов’язані зі створенням нового підприємства, 

розширенням діючого, з різнобічним розвитком виробництва завдяки випуску 
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нового продукту або завдяки фундаментальним змінам у всьому процесі 

виробництва на існуючому підприємстві;  

б) інвестування у наступні види економічної діяльності:  

– промисловість: у високотехнологічну промисловість та у виробництво 

електроенергії з відновлюваних джерел;  

– сектор послуг: у високі комп’ютерні технології, дослідницьку і 

наукову діяльність, а також в освіту та охорону здоров’я;  

– не менше 80% майбутнього прибутку від продукції повинно бути 

створено вищенаведеними  видами економічної діяльності;  

– не менше 40% витрат на інвестування повинні бути здійснені з 

власних чи боргових активів інвестора;  

– період інвестування в регіоні не повинен бути меншим 5 років від дати 

початку інвестування;  

– створення робочих місць та підтримання зайнятості в регіоні не 

повинно бути меншим, ніж 3 роки;  

– період виконання вимог повинен бути не меншим 3 років від дати 

надання сертифікату класу інвестицій. 

Румунія, активно залучаючи ПІІ, залишає окремі сфери економіки, 

іноземні інвестиції в які, є обмеженими: банківська сфера, страхування, 

фінансовий сектор. До обмежень ще можна віднести відсутність права 

власності на землю для іноземців [139].  

Стимулювання надходження ПІІ до країни здійснюється неподатковими 

методами. До засобів інтенсифікації можна віднести державну допомогу та 

участь у структурних фондах ЄС, що є характерним для всіх країн-членів.  

Преференційне залучення ПІІ здійснюється у агропромислове 

виробництво; провідні сектори обробної промисловості; виробництво 

електроенергії, виробництво енергоощадного обладнання, використання 

відновлюваних джерел енергії; захист навколишнього середовища; 

водопостачання та менеджмент відходів; інформатизація та комунікація; НД і 

ДКР. Державна допомога прописана у різноманітних діючих програмах, які 

відрізняються метою та вимогами до інвестора. Програми мають широкий 
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спектр дії й розраховані як на малі, так і на великі підприємства, на різний 

мінімальний обсяг ПІІ та кількість нових робочих місць. Також існують 

програми, які спрямовані на розвиток технопарків та енергетичного комплексу 

країни; на підвищення кваліфікації персоналу та створення нових робочих 

місць. Державна допомога може надаватися у вигляді коштів на покриття 

витрат з придбання будівель, обладнання, чи витрат з оплати праці, звільнення 

від певних видів податків (технопарки) та відшкодування витрат на навчання 

персоналу.  

У Словаччині пряме іноземне інвестування регулюється наступними 

внутрішніми законами: по-перше, Законом про допомогу при інвестуванні; по-

друге, Законом про державну допомогу; по-третє, Законом про податок на 

прибуток. Державна допомога надається, якщо ПІІ були спрямовані у 

промисловість, сферу стратегічних послуг, технологічні центри та туризм. 

Інвестиційні проекти повинні тривати не менше, ніж 3 роки. [140].  

Для інвестицій у технологічні центри створено низку вимог. Серед них: 

мінімальна сума інвестування становить 1,3 млн. євро, з яких не менше 50% 

повинно бути профінансовано з власних коштів інвестора; мінімальна 

кількість зайнятих осіб з вищою освітою – 60%. Основне завдання 

технологічних центрів є наступним:  

– проведення науково-дослідних робіт для підвищення якості 

виробничого процесу. Щодо стратегічних сервісних центрів, то мінімальна 

сума інвестицій повинна становити 1,2 млн. євро, а також у цих центрах 30% 

персоналу повинні мати вищу освіту. Згідно законодавства, стратегічний 

сервісний центр –  це такий центр, у якому компанія надає послуги з високою 

доданою вартістю, залучає висококваліфікованих експертів, використовує нові 

комп’ютерні розробки.  

Для туристичної сфери мінімальний обсяг інвестицій становить 10 млн. 

євро, у тому числі, мінімум, 40% інвестицій повинні бути спрямовані на 

придбання основних фондів. Технологічне обладнання в основних фондах 

становить 20%. Діяльність туристичного комплексу, а також всі будівельні 

процеси та обладнання, повинні відповідати екологічним вимогам країни.  
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Якщо туристичний комплекс будується в регіоні, де рівень безробіття є 

вищим, ніж пересічний по країні, то мінімальна сума інвестицій знижується до 

5 млн. євро. У випадку, коли рівень безробіття у регіоні перевищує пересічний 

рівень безробіття по країні на 50%, то мінімальна сума інвестицій становить 

3,3 млн. євро.  

Словаччина  також здійснює стимулювання наукових розробок. 

Інвестиція у сферу НД і ДКР вважається такою, якщо становить від 0,25 

(теоретичні розробки) до 3,5 млн. євро (прикладні розробки) і триватиме не 

менше 5 років [160].  

Державна допомога надається для покриття витрат на придбання 

земельних ділянок, будівель, обладнання та верстатів, нематеріальних активів 

(ліцензій, ноу-хау), створення нових робочих місць. Розмір допомоги залежить 

від регіону здійснення проекту: 0% – для регіону Братислави; 40% – для 

Західної Словаччини, 50% – для Центральної та Східної Словаччини.  

Для великих інвестиційних проектів, вартість яких перевищує 50 млн. 

євро, висуваються особливі вимоги при наданні державної допомоги. Якщо 

вартість проекту становить до 50 млн. євро, то інвестор може розраховувати на 

допомогу у розмірі 100% від можливого, у цьому регіоні країни. Якщо сума 

інвестованих коштів у межах 50-100 млн. євро, то розмір допомоги становить 

50%; якщо понад 100 млн. євро – то 34% [218].  

Також діють інвестиційні стимули, які включають грошову допомогу, 

зниження податку на прибуток, допомогу для створення нових робочих місць, 

продаж державних та муніципальних земель за сприятливими цінами. Платник 

податку може подати заявку на зниження податку на прибуток на суму, що 

нарахована на пропорційну частину бази оподаткування. Пропорційна частина 

розраховується як добуток бази оподаткування та коефіцієнту. Коефіцієнт 

обчислюється як частка коштів, які розраховано на надання допомоги та 

капіталу компанії, з урахуванням тих коштів, що розраховано на надання 

допомоги. Відшкодування за новостворені робочі місця залежать від регіону 

розташування підприємства та розраховується як частка від заробітної плати 

за 2 роки.  
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Частка – це максимальна сума регіональної допомоги. Окрім того, 

промислові підприємства та підприємства у сфері послуг можуть 

розраховувати на такі відшкодування, якщо вони розташовані у регіоні, де 

рівень безробіття є вищим, ніж пересічний по країні. Під грошовою 

допомогою розуміють фінансову участь у придбанні матеріальних та 

нематеріальних активів, яка залежить від можливостей державного бюджету. 

Продаж державної та муніципальної власності, за сприятливими цінами, 

залежить від можливостей муніципалітету, де здійснюється інвестиційний 

проект.  

У Словенії [141] посилене залучення ПІІ відбувається завдяки 

державним стимулам. До таких стимулів можна віднести податкові пільги, 

державну фінансову допомогу.  

Ставка податку на корпоративний прибуток становить 20%. Податкові 

пільги надаються при умові інвестування у наукові розробки. В такому 

випадку, ставка бази оподаткування зменшується на 20% від суми 

інвестованих коштів у науково-дослідні та дослідно-конструкторські 

розробки. Платник податку має змогу одержати більшу суму знижки за умови: 

вкладення коштів в обладнання чи нематеріальні активи – 30% інвестованої 

суми, однак не більше 30 тис євро. Якщо інвестор надав робочі місця 

неповноправним особам, то обсяг податкової пільги становить 50% від доходу 

неповноправних осіб. Ця пільга може зрости до 70%, якщо робочі місця були 

надані глухим особам чи особам із 100% фізичною неповноправністю. 

Платник податку може знизити базу оподаткування також при проведенні 

курсів підвищення кваліфікації персоналу, при участі в діяльності 

корпоративних пенсійних фондах, при здійсненні меценатської допомоги 

[234]. Попри стимулювання ПІІ, державою заборонений 100% контроль над 

підприємствами, що функціонують у військовій сфері, а також над страховими 

агенціями.  

В країні існує спеціальна Схема надання грошової допомоги іноземним 

інвесторам. Цю допомогу інвестори можуть отримати при здійсненні ПІІ у 

промисловість, сферу стратегічних послуг (логістичні центри, центри для 
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споживачів, регіональні представництва), НД і ДКР. При цьому обсяг 

інвестицій повинен становити: для промисловості – 1 млн. євро, для 

стратегічних послуг та НД і ДКР – 0,5 млн. євро. Окрім того, кількість 

новостворених робочих місць повинна бути відповідно 25, 10 та 5. Мінімальна 

тривалість проекту – 5 років. Станом на 2009 р. сума допомоги становила 5 

млн. євро.  

Хорватська інституційна база [133] характеризується тим, що у цій 

країні відсутнє спеціальне законодавство про іноземне інвестування. 

Регулюючі моменти прописані – у законі про комерційні компанії, у законі 

про приватизацію, у законі про стимулювання інвестицій, у законі про 

оподаткування, в антикорупційному законодавстві, у законі про банки і 

банківську діяльність, законі про приватну власність.  

Щодо пільг, то іноземні інвестори можуть розраховувати на зменшення 

податкового навантаження, податкові канікули, дотації на новостворені робочі 

місця та проведення навчання персоналу, зняття сплати митних стягнень при 

імпорті основних засобів, доступ до державної нерухомості, проведення своєї 

діяльності на преференційних умовах.  

Згідно Закону про залучення інвестицій [162], (прийнятого у 2006 р.), 

іноземним інвесторам можуть надаватися певні пільги за умови, що ПІІ не 

здійснюють шкідливого впливу на навколишнє середовище та запроваджують 

нові технології та нове обладнання, новий продукт та виробничий процес, 

підвищують рівень зайнятості, модернізують бізнес-процеси, покращують 

виробничий процес, підвищуючи рівень доданої вартості, стимулюють 

міжнародну діяльність країни, заохочують економічну діяльність в економічно 

відсталих регіонах, у яких рівень безробіття вищий за пересічний по країні, а 

рівень економічного розвитку – нижчий, сприяють розвитку сфери послуг та 

запроваджують нові види послуг, використовують енергозберігаючі 

технології, покращують інформаційні технології, стимулюють співпрацю з 

міжнародними фінансовими інституціями, сприяють конвергенції хорватської 

економіки до європейських стандартів.  

Оподаткування прибутку при інвестуванні, залежить від обсягу ПІІ: чим 
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більша сума інвестицій, тим меншою є ставка оподаткування. Якщо об’єм 

інвестицій становить до 1,5 млн. євро, то ставка податку на прибуток 

знижується на 50%, на 10 років. За умови, що в проект інвестовано від 1,5 до 4 

млн. євро, то ставка знижується на 65%. При вкладенні від 4 до 8 млн. євро, 

ставка податку знижується на 85%. Якщо у проект було інвестовано понад 8 

млн. євро, то ставка податку на прибуток становить 0%.  

У Чехії інвестування в національну економіку регулюється Законом про 

інвестиційні стимули та Урядовою інструкцією, що обумовлює допустиму 

державну допомогу [134]. Стимули, які застосовує держава до іноземних 

інвесторів, що відповідають певним критеріям, є наступними:  

 податкові стимули: зниження ставки корпоративного податку до 5 

років для нових компаній; часткове зниження ставки корпоративного податку 

до 5 років для існуючих компаній;  

 фінансова підтримка при створенні нових робочих місць;  

фінансова допомога при навчанні нового персоналу;  

 продаж державних земельних ділянок за пільговими цінами.  

Отож, країни-члени ЄС, з метою стимулювання притоку інвестицій до 

своїх економік, переважно використовують програми державної допомоги, що 

дозволяють покривати більшу частину видатків при здійсненні інвестиційних 

процесів: купівля обладнання, приміщення, навчання персоналу тощо. 

Вимоги, що висуваються до інвестиційних проектів, полягають у мінімальній 

сумі інвестування, мінімальній кількості нових робочих місць. Податкові 

стимули ці країни переважно застосовують до інвестицій у пріоритетні сфери, 

а не до всіх інвестицій. Окремі дослідники вважають, що податкові стимули не 

здійснюють вагомого впливу на залучення ПІІ. Так, дослідники О. Клем та С. 

Парис [173] виявили, що стимулювання притоку ПІІ за допомогою податкових 

ставок не трансформується в економічне зростання. Це свідчить про ефект 

витіснення або про приваблення інвестицій, які стосуються передачі прав 

власності, а не започаткування нових видів діяльності. Часто податкові 

стимули у країнах із несформованими ринковими процесами слугують свого 

роду субститутом інвестиційному клімату. Проте, більшість економістів із 
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промислово розвинутих країн та деяких міжнародних організацій (МВФ, 

ОЕСР, СОТ) вважають, що вплив загальних економічних умов 

господарювання в країні є вагомішим, ніж дієвість податкових стимулів. 

Насамперед, іноземний інвестор враховує доцільність капіталовкладень, при 

цьому, бере до уваги – ставки оподаткування, вартість землі, робочої сили 

тощо. Податкові стимули не відіграють головної ролі. За допомогою цих 

програм, також відбувається стимулювання надходжень інвестицій в 

слаборозвинені регіони країни та їх розвиток.  

 

2.3. Трансформація інституційної підтримки  іноземних інвесторів 

 

НРЕ, задля збільшення вхідних потоків капіталу, реалізовують 

різноманітніші заходи, які покликані полегшити доступ іноземних інвесторів 

до національних ринків капіталу, а резидентів – до міжнародних ринків 

капіталу. Важливе місце у такій діяльності відіграють інвестиційні агенції 

(національні та регіональні), які відповідають за заохочення саме іноземних 

інвестицій. Як показує аналіз їх функціонування, на сьогодні помітною є 

конкуренція за залучення іноземних інвестицій між національними і 

регіональними інституціями із заохочення інвестицій (ІЗІ). 

Дослідження з просування ПІІ [101; 189; 200; 249], які здійснюються 

міжнародними організаціями, демонструють зміну звичних тенденцій ПІІ, в 

першу чергу, внаслідок глобалізації. Впродовж останнього десятиліття НРЕ 

приваблюють більше ПІІ, ніж розвинені країни, і це, в значній мірі, є 

результатом діяльності ІЗІ. 

Незважаючи на те, що потоки ПІІ скорочуються, число суб’єктів у сфері 

заохочення інвестицій в світі й, особливо, в рамках НРЕ, неухильно зростає. За 

останні роки число ІЗІ значно збільшилось, і на сьогоднішній день 81 % країн 

по всьому світу мають національні ІЗІ, в тому числі 78% країн, що 

розвиваються [249]. На додаток до ІЗІ на національному рівні, почало також 

функціонувати багато установ на регіональному рівні; наприклад, тільки в 

2010 році Туреччина відкрила 26 нових регіональних агенцій. Зрушення у 
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просуванні від рівня країни до регіонального або міського рівня, особливо 

можна спостерігати, впродовж останніх десяти років [168]). 

Регіональні та міські установи часто згадуються в різних джерелах 

інформації, що спеціалізуються на ПІІ. FDI Intelligence [131] провели он-лайн 

опитування 55 агенцій, аби визначити найбільш інноваційні стратегії, які вони 

використовують. Серед НРЕ Innovation Award,  в якості найбільш креативних 

агенцій в світі у сфері просування інвестицій, отримало лише на рівні вільної 

зони – Лодзь (Польща). 

Отже, в цілому, заохочення інвестицій має великий вплив на обсяги 

залучених ПІІ. Результати дослідження Л.Велса та A.Вінта [245] показали, що 

збільшення бюджету на заохочення інвестицій на 10 центів, призводить до 2,5 

% збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій. Такі дослідники, як 

Т.Гардінг та Б.Яворчик [154] також виявили позитивний взаємозв’язок між 

заохоченням інвестицій та успіхом в залученні ПІІ. Одне з останніх їх 

досліджень, яке було проведене в Оксфордському університеті, також 

показало, що один долар, витрачений на заохочення інвестицій, збільшує 

притік ПІІ на 189 доларів [155]. Причину взаємозв’язку і можливого впливу 

діяльності інституцій, із залучення інвестицій на потоки ПІІ, можна знайти в 

інформаційній асиметрії, з якою іноземні інвестори стикаються при виході на 

новий ринок. Інформація та допомога, яка надається інституціями з залучення 

інвестицій, може бути вирішальною у прийнятті інвестиційних рішень та 

рішень з приводу місця розташування проектів з високою доданою вартістю 

[155]. 

На думку вченого Х.Льоведаля [186], основними сферами 

відповідальності агенцій із заохочення інвестицій є стратегія та організація, 

генерування запитів потенційних інвесторів, сприяння інвестиціям та 

інвестиційні послуги. Одним із основних завдань діяльності ІЗІ залишається 

надання усієї інформації, яка є необхідною для прийняття позитивних 

інвестиційних рішень. Типовими видами діяльності ІЗІ є поширення 

інформації, сприяння інвестиціям, формування інвестицій, створення іміджу, 

розширення зв’язків між іноземними інвесторами та національними 
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компаніями [245]. Таким чином, функції ІЗІ можна розділити на стратегічні та 

тактичні дії. Проте, більшість ІЗІ в сфері інвестиційних послуг, як правило, 

зосереджують свої зусилля, головним чином, на передінвестиційних послугах, 

а не на послугах, після здійснення інвестицій [149; 191]. 

Аналіз досліджень міжнародних організацій, кейсів на сайтах самих ІЗІ 

показує, що агенції повинні бути творчими та інноваційними для того, щоб 

залучати потенційних інвесторів і стимулювати інвестиції. Можна виокремити 

такі інструменти, які сприяють потокам ПІІ в цільовому напрямі: 

 подальше спостереження за діяльністю компаній з метою сприяння 

реінвестиціям, розкриваючи потенціал компаній щодо їх внеску в розвиток 

місця інвестування, а також відкриття тенденцій та можливостей місцевої 

бізнес-спільноти; 

 онлайн просування та інструменти сучасних медіа; 

 налагодження контактів як у колі спілкування інвесторів, так і в колі 

фахівців ІЗІ на основі щільного партнерства; 

 залучення дипломатичних представництв до рекламної діяльності, а 

також ресурсів діаспори; 

 стратегічне партнерство місцевої влади та ІЗІ з компаніями, які 

планують інвестувати задля надання найкращих інвестиційних послуг; 

 створення середовища міст, заснованого на цінностях різноманіття, 

індивідуальної свободи та самовираження, щоб бути привабливими для 

творчих людей і професіоналів, зокрема, в сфері інформаційних технологій. 

Така ситуація довкола зростання ролі міст визначається, головним 

чином, попитом, оскільки іноземні інвестори схиляються останнім часом до 

прийняття інвестиційних рішень на рівні регіону чи міста. Зважаючи на їх 

вплив на місцеву інфраструктуру, міські агенції можуть бути хорошими 

партнерами для контактування та обслуговування ПІІ. 

Вищезазначене актуалізує важливе питання щодо шляхів заохочення ПІІ 

на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також необхідності 

нових більш досконалих підходів до іноземних інвесторів, які можуть 

забезпечити необхідні потоки іноземного капіталу. Одним із таких підходів 
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може бути нетворкінг, який передбачає баланс між співпрацею і 

конкуренцією. Це стає очевидним на всіх етапах просування ПІІ, в тому числі 

й на передінвестиційному етапі пошуку потенційних інвесторів, етапі 

управління проектами і подальшому супроводі, шляхом співпраці з іншими ІЗІ 

та місцевими бізнес-мережами. 

В першу чергу, діяльність ІЗІ 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 

[101; 154; 192]. 

Існують також агенції, що надають посередницькі бізнес-послуги для 

іноземних інвесторів, які шукають місцевого партнера, аби розпочати свій 

бізнес у формі спільного підприємства (наприклад, «Чехінвест»). Кілька ІЗІ 

підтримують компанії професійними послугами в пошуках об’єкту для злиттів 

і поглинань (серед НРЕ немає жодного, як приклад можна привести Шведську 

агенцію [129]). Існує мало ІЗІ з вказаними послугами, проте вони відкривають 

великий потенціал для подальшого збільшення обсягів ПІІ, які залучаються 

для задоволення інших найбільш важливих цілей діяльності ІЗІ. Рис. 2.7. 

демонструє стратегічні цілі ІЗІ, які мали пріоритет у 2013 р.  

Країни Східної Європи мали схожі з Україною, завдання трансформації 

власної економіки, які нині мають успішний досвід створення національних та 

регіональних агенцій, із промоції іноземних інвестицій (ІЗІ Чехії розглядається 

Світовою асоціацією ІЗІ як одна із найбільш професійних). Тому ці агенції й 

були обрані для подальшого ретельного аналізу.  

ІЗІ країн Східної Європи існували досить тривалий період часу. Але на 

початкових етапах трансформації вони виконували зовсім інші функції. 

Наприклад, польська агенція інформації та іноземних інвестицій була 

утворена в 2003 році шляхом злиття двох державних агенцій – Державної 
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агенції з іноземних інвестицій та Польської інформаційної агенції. Перша 

агенція, до об’єднання, займалася питаннями економічного розвитку, друга – 

інформуванням міжнародної спільноти про Польщу. На нашу думку, вказане 

злиття виявилося дуже ефективним, тому що послугувало утворенню 

інституції з переконування та обслуговування іноземних інвесторів, за 

принципом «єдиного вікна». 

 

Рис. 2.7. Стратегічні пріоритети ІЗІ країн, що розвиваються, 2013 р. [249] 

 

В цілому, на сучасному етапі залучення іноземного капіталу у вказані 

економіки найбільш пріоритетними для інвестування вважаються інноваційні 

галузі: автомобілебудування, біотехнології, електроніка, інформаційні 

технології, фармакологія, створення нового медичного обладнання. Це є 

загальною тенденцією. Більшість досліджених країн виділяють ці галузі як 

першочергові при залученні інвесторів. Ці країни також підкреслюють такі 

свої переваги успішного залучення інвестицій: політична та економічна 

стабільність; значний людський капітал; розвинена інфраструктура; 

сприятливе бізнес-середовище; зручне розташування в центрі величезного 

європейського ринку, що передбачає високу здатність країн регіону 

конкурувати з великими ринками, що розвиваються, за залучення 

технологічно-обсягових інвестицій. У цих країнах юридично закріплено 
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однакове ставлення до іноземних та національних юридичних осіб в усіх 

сферах, зокрема й в процесі приватизації державного майна, за винятком 

оборонної та банківської галузей, іноді–землі. Здійснюється захист інвестицій 

та прав власності. Відсутні обмеження на переказ і конвертацію валюти для 

поточних операцій або для інвестицій. Питання оподаткування дивідендів, 

роялті та відсоткових доходів регулюються відповідними двосторонніми 

угодами щодо уникнення подвійного оподаткування. Досліджувані країни 

мають також низькі адміністративні бар’єри для реєстрації бізнесу.  

Таблиця 2.1 

Загальна характеристика інвестиційних агенств 

№ Країна Назва агенції Базові послуги 

1.  Угорщина Угорська агенція з розвитку 

інвестицій і торгівлі (HIPA) 

 доступ до повної інформації щодо 

економічно-юридичного 

середовища інвестицій; 

 допомога в організації відвідувань 

Угорщини та зустрічей з 

угорськими партнерами, пошуку 

постачальників; 

 організує виставки, бізнес-зустрічі, 

навчання, надає консультації. 

2.  Польща Польське агентство інформації 

та іноземних інвестицій (PAIiIZ) 

 швидкий доступ до повної 

інформації щодо економічно-

юридичного середовища інвестицій; 

 допомагає вибрати партнерів, 

постачальників і привабливу 

локалізацію для інвестицій; 

 консультує на окремих етапах 

інвестиційного процесу. 

3.  Литва «Invest Lithuania»  доступ до інформації; 

 допомога в отриманні доступу до 

державної фінансової підтримки, 

програм підготовки кадрів; 

 сприяють відкриттю компанії та 

запуску виробництва. 
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4.  Естонія Естонська інвестиційна агенція, 

(The Estonian Investment Agency 

(EIA) 

 надання інформації про економіку 

та бізнес-середовище Естонії, 

законодавчі норми, правила 

відкриття та ведення бізнесу, 

можливості інвестицій у 

вищезгадані пріоритетні галузі 

економіки; 

 надання комплексних бізнес-

консультацій. 

5.  Латвія Латвійська агенція інвестицій та 

розвитку (LIAA) 

 надання повної інформації про 

інвестиційні пільги Латвії та 

програми державної підтримки; 

 пошук місця для розміщення 

виробництва, встановлення 

контактів з латвійськими 

партнерами; 

 юридична підтримка;  

 пошук постачальників;  

 забезпечення інформацією про 

наявність кваліфікованих 

спеціалістів;  

 надання вичерпної інформації щодо 

обмежень у інвестуванні. 

6.  Грузія Грузинська національна 

інвестиційна агенція (Georgian 

National Investment Agency) 

 надання інформації та бізнес-

послуг; 

 нетворкінг. 

7.  Молдова Молдовська агенція з інвестицій 

та просування експорту, 

Кішенеу (The Moldovan 

Investment and Export Promotion 

Organization (MIEPO) 

 надання інформації про об’єкти 

інвестування;  

 організація заходів 

 просування експорту 

Джерело: складено автором на основі сайтів агенцій 

Аналіз особливостей функціонування інвестиційних агенцій здійснено 

на національному та місцевому рівні, зазвичай, розглядався досвід столиць. 

Останнє зумовлене сучасною тенденцією до переміщення активності із 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


111 

залучення іноземних інвестицій – з національного рівня на рівень 

регіональний та муніципальний. 

Серед обраних країн найбільш ефективною агенцією, про що свідчить 

динаміка іноземного інвестування, постійні оновлення та сайт на 8-х мовах, є 

польський PAIiIZ [163]. Агенція надає комплексну інформацію для ведення 

бізнесу в Польщі, економічні, правові, політичні та технологічні аспекти 

інвестування у цій країні. Велика увага приділяється розвитку перспективних 

секторів економіки, які спроможні надати потужний імпульс економічному 

зростанню, поліпшенню структури економіки, створенню нових конкурентних 

продуктів і технологій. Створена мережа регіональних Центрів 

Обслуговування Інвесторів по всій Польщі, які надають інвесторам необхідні 

послуги та макроекономічні показники певних регіонів, допомагають 

встановити зв’язок із місцевою владою.  

Інформація на офіційному сайті агенції пропонується польською, 

російською, англійською, китайською, корейською, японською, німецькою, 

французькою мовами. На сайті також можна знайти інформацію й щодо 

обмежень для інвестування, так, наприклад, обмежено право власності на 

сільськогосподарські землі. У Польщі інвестори з країн, що не входять у 

ОЕСР, не допускаються до управління аеропортами і морськими портами, 

підприємствами АПК. 

У Польщі прийнятий Закон про іноземні інвестиції, згідно з яким, 

підприємства звільняються від сплати мита на обладнання, яке придбане за 

кордоном, упродовж перших трьох років діяльності. ПДВ, сплачений від 

вартості основних засобів, увезених у країну, що являють собою внесок у 

статутний капітал, компенсується. З державного бюджету частково 

компенсуються витрати на навчання працівників. 

У Польщі, додатково для заохочення інвестицій на територіях певних 

повітів, місцева влада може також надавати звільнення від сплати податку на 

нерухомість; пільги в оплаті за використання електроенергії, інших 

комунальних послуг; підготовлений, для ділової діяльності, майданчик за 

зниженою ціною, тощо. 
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Для залучення інвесторів Польща створила 14 вільних економічних зон і 

45 індустріально-технологічних парків (серед них – 21 індустріальний парк, 9 

науково-технологічних парків, 8 технологічних парків, 2 індустріально-

технологічні парки, 1 агро-індустріальний парк, 1 інвестиційний парк, 1 

технологічний інкубатор, 1 бізнес-інкубатор, парк «Вісла»). 

За залучення інвестицій до м. Варшава відповідає дві інституції: 

 управління з координації інвестицій та технічного обслуговування 

міських шляхів – функціонує в структурі міської адміністрації; 

 комісія з фінансів та інвестицій – функціонує в структурі міської ради 

та підпорядковується міській адміністрації.  

За пророблену роботу управління звітує перед комітетом міської ради. 

Інвестиційні проекти виносяться на розгляд та затверджуються комісією 

з фінансів та інвестицій міської ради. Перевага надається тим проектам, які 

планується розмістити в спеціальних економічних зонах й інноваційним 

проектам. Також кошти з Європейського Союзу направляються на міський 

транспорт, на вирішення проблеми переробки сміття,  виділяються молодим 

підприємцям. Впроваджена нова форма бюджету міста – «партипаційна», 

тобто, райони міста подають власні проекти – якщо  проект вважається 

корисним, він фінансується. Збиткові комунальні підприємства 

приватизуються або ліквідуються. Слід зазначити, що власний прибуток 

Варшави становить 3,5 мільярди євро. Ці кошти витрачаються на 

життєдіяльність міста та на підтримку інноваційних проектів (20 % від цієї 

суми спрямовується на розвиток освіти). 

Інвестиції залучаються на основі розробленої програми «Innowacyjna 

Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości» [254] («Варшава 2020. 

Інноваційна програма сприяння розвитку підприємництва»), де зазначено, що 

на відміну від більшості європейських країн, у Варшаві кошти на дослідження 

та розробки нових технологій та продуктів виділяються, у більшості випадків, 

із державного бюджету (70 %). Програма містить у собі завдання щодо 

збільшення кількості дослідницьких центрів, які створені іноземними 

інвесторами, більш активного рекламування та просування інвестиційних 
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проектів у Варшаві та регіоні, зокрема використання можливостей звільнення 

від податку на прибуток – для розміщення в місті інвестиційних проектів у 

спеціальних економічних зонах. 

Актуальним для нашого дослідження також є досвід Угорщини. На рівні 

країни, за інвестиції відповідає Угорська агенція з розвитку інвестицій і 

торгівлі (The Hungarian Investment Promotion Agency (HIPA)). Працює ця 

агенція під керівництвом Міністерства закордонних справ та торгівлі. Послуги 

агенції для інвесторів є безкоштовними. HIPA працює в щільній співпраці з 

угорськими дипломатами через 128 представництв у 110 країнах світу. 

Координує свою роботу з 63 торговими представництвами у 50 країнах світу. 

Інвесторам надається інформація про економіку країни, її галузі, бізнес-

середовище, існуючі пільги та обмеження, законодавство та податки, існуючі 

державні програми для інвесторів. Пропонується допомога в організації 

відвідувань Угорщини та зустрічей з угорськими партнерами, пошуку 

постачальників. Особлива увага приділяється недостатньо розвиненим 

регіонам, де також провадиться робота з місцевим керівництвом, для його 

підготовки до ефективної співпраці з інвесторами. Агенція організує виставки, 

бізнес-зустрічі, навчання, надає консультації, готує та розповсюджує 

документи для допомоги підприємцям: бази даних компаній, постачальників, 

індустріальних парків, проводить дослідження й аналіз бізнес-середовища, які 

є необхідними для розробки стратегій розвитку підприємств. HIPA підтримує 

зв’язки із професійними спілками.  

Для існуючих виробників HIPA пропонує наступну інформацію:  

 щодо нових тенденцій в міжнародній торгівлі; 

 про можливість участі в міжнародних виставках; 

 про можливі напрями експорту та потенційних іноземних партнерів; 

 щодо допомоги в організації зустрічей з іноземними партнерами. 

HIPA координує діяльність двох мереж: мережу торгових представництв 

за кордоном та мережу агенцій в Угорщині, яка включає 6 регіональних офісів 

та 9 інформаційних пунктів. HIPA входить до мережі EEN. 

Угорщина має досить складну систему стимулів для інвесторів, що 
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передбачає надання їм податкових і митних пільг, субсидій для розвитку 

інфраструктури. Також у країні запроваджено електронну процедуру 

реєстрації компаній, що дозволяє скоротити час оформлення нового 

підприємства та зменшити витрати на це оформлення. В Угорщині, відповідно 

до Закону про інвестиції, тільки компанія, яка створена в Угорщині, може 

придбати нерухоме майно, яке є «необхідним для її економічної діяльності», 

проте ця норма тлумачиться гранично широко і не перешкоджає іноземним 

підприємцям займатися будівництвом. Закон про землю обмежує придбання 

землі іноземцями в розмірі 6 000 м.кв., але дозволяє орендувати до 300 га, на 

термін - до 10 років. Тільки приватні особи – громадяни Угорщини й 

громадяни країн ЄС, що постійно проживають в Угорщині й займаються 

сільськогосподарською діяльністю, - можуть купувати сільськогосподарські 

землі, тоді як інші можуть  тільки орендувати їх. Існує вимога щодо 

збереження щонайменше 50 % власності у володінні вітчизняного суб’єкта 

господарювання у сфері безпеки і в національних авіакомпаніях в Угорщині. 

В Угорщині інвестор має право претендувати на зменшення у сплаті 

податку розвитку, якщо обсяг інвестицій перевищує 12 млн. євро, або 4 млн. 

євро для територій з низьким рівнем розвитку, у разі здійснення інвестицій, 

що передбачають створення нового заводу, або розширення вже існуючих 

підприємств та призводять до змін характеристик продукції, що випускається, 

або зміни процесу виробництва. Відповідно до постанови уряду Угорщини, 

зменшення обсягу оподаткування може становити 25-50 %, залежно від галузі 

й регіону інвестування. Для малого й середнього бізнесу відповідна ставка 

може бути збільшена ще на 20 %. 

Також певні податкові пільги надають підприємствам, які створюють 

нові робочі місця. В Угорщині стимули відрізняються, в залежності від місця 

здійснення інвестицій: чим більш депресивним є регіон, у який здійснюється 

інвестиція, тим на більшу знижку може претендувати підприємець. Також 

податки можуть бути зменшені при інвестуванні в охорону довкілля, науку й 

технології, мережі електронного мовлення, послуги широкосмугового 

Інтернету, виробництво фільмів тощо.  
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В Угорщині агенція з розвитку інвестицій і торгівлі особливо заохочує 

інвестування у створення регіональних науково-технологічних центрів за 

умов, якщо обсяг початкових інвестицій перевищує 10 млн. євро. Якщо 

інвестиційний проект не може претендувати на отримання допомоги з фондів 

ЄС, то уряд Угорщини пропонує спеціальний пакет заохочення, який може 

складатися з таких форм підтримки, як: звільнення (повне чи часткове) від 

сплати податку з доходу компаній; звільнення від сплати податку з доходу 

компанії, якщо лабораторія компанії розташована в університеті або НДІ; 

зменшення оподаткування для малого й середнього бізнесу, які працюють у 

галузі створення інтелектуальної продукції; податкові кредити для інвестицій; 

можливість створення неоподаткованих інвестиційних резервів; податкові 

кредити у сплаті податку з доходу фізичних осіб, у разі створення ними 

об’єктів інтелектуальної власності тощо. 

Угорщина має понад 200 індустріальних парків і 2 індустріальні зони. 

На рівні Будапешту інвестиціями займається Департамент з управління 

інвестиціями та проектами, який підпорядковується заступнику мера, 

відповідальному за розвиток міста. Департамент звітує, за результатами свої 

діяльності, перед комісією міської ради з розгляду інвестицій та поліпшення. 

Департамент з управління інвестиціями та проектами має такі напрями 

роботи: 

  готує програми для залучення та використання кредитів від ЄС для 

вирішення проблем міста (реконструкція трамвайних мереж, закупівля 

автобусів, розширення та реконструкція метро й електричних мереж міста, 

охорона навколишнього середовища, забезпечення енергоефективності, 

водопостачання та підвищення якості питної води, утилізація сміття, міська 

регенерація, інформування громадськості про поточні проекти, благоустрій 

набережної Дунаю); 

  нагляд за діяльністю приватних інвесторів, за виконанням ними 

фінансових, правових, технічних зобов’язань, інших умов угод; 

  залучення та супровід інвестицій у дорожнє господарство міста: 

автомобільні шляхи, мости, шляхопроводи, їх реконструкція та можливості 
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для інновацій; 

  зв’язок з інвестиційними установами Європейської Спільноти, 

Норвегії. 

Перевага, під час залучення інвестицій, надається розвитку транспорту у 

місті, вирішенню проблеми переробки сміття. 

Країни Балтії також мають успішний досвід створення інвестиційних 

агенцій. У Литві інвестиціями, на рівні усієї країни, опікується 

«Invest Lithuania» – некомерційна урядова організація, яка належить до сфери 

управління Міністерства економіки. На сайті Мінекономіки Литви, у тому 

числі, оприлюднена програма «Measures of the Investment Promotion 

Programme» [202], де описаний стан галузей економіки, у які пропонується 

інвестувати, очікувані вигоди для інвесторів та фактори, які можуть обмежити 

їх діяльність. Наприклад, існують деякі обмеження на володіння нерухомим 

майном іноземними компаніями. У документі представлено описування 

конкретних заходів для поліпшення інвестиційного клімату, терміни 

виконання та відповідальні установи. На сайті «Invest Lithuania» 

оприлюднюється інформація щодо показників економічного розвитку країни 

та окремих регіонів та галузей, переваг Литви для інвесторів. Інформація 

подається п’ятьма мовами: литовською, шведською, російською, німецькою, 

англійською. 

Існує канал Youtube, де розміщені рекламні ролики, які розповідають 

про вигоди інвестицій у Литву та демонструють історії успіху деяких 

інвесторів. 

«Invest Lithuania» надає безкоштовні послуги іноземним інвесторам. 

Інвестиційна агенція має представництво у Брюсселі, оголошено про відкриття 

представництва у Силіконовій долині (США). 

Інвестори запрошуються до всіх галузей економіки, але перевага 

надається створенню сервісних центрів, виробництв із використанням новітніх 

технологій, медично-біологічної та фармацевтичної галузей. Потенційні 

інвестори забезпечуються інформацією про вартість ведення бізнесу в Литві, 

про трудові ресурси, податки, пільги, законодавчі норми, отримують допомогу 
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для організації зустрічей із потенційними партнерами у Литві. 

Спеціалісти центру можуть допомогти отримати доступ до державної 

фінансової підтримки, до програм підготовки кадрів, відкрити компанію та 

запустити виробництво.  

Залученням інвестицій на рівні Вільнюса займається підрозділ мерії – 

Відділ управління інвестиційними проектами.  

Основними завданнями Відділу управління інвестиційними проектами є: 

 здійснення управління інвестиційними проектами, що фінансуються 

Європейським Союзом, державною інвестиційною програмою та бюджетом 

муніципального управління; 

 аналіз муніципальних заходів щодо можливості їх фінансування 

Європейським Союзом, координування дій структурних підрозділів для того, 

щоб отримати користь із підтримки Європейського Союзу; 

 координування проектів Європейського Союзу; 

 координування структурних підрозділів міської адміністрації, які 

підтримуються проектами Європейського Союзу; 

 участь у формуванні інвестиційної політики міста Вільнюса; 

 стимулювання приватних інвестицій у місті Вільнюсі; 

 підготовка стратегічних інвестиційних проектів. 

Безпосередньо у відділі управління інвестиційними проектами працює 9 

осіб. Інвестиційний проект подається у письмовому вигляді, перевіряється 

фахівцем відділу управління інвестиційними проектами, затверджується 

кількома зацікавленими інстанціями, текст викладається на сайті мерії, й якщо 

є питання, що пов’язані з власністю міста, тоді їх розглядає міська рада. 

Процесу формування інвестиційних проектів передує складання планів 

розвитку міста та окремих його інфраструктурних елементів (наприклад, 

водоканал), у яких зазначаються об’єми інвестицій, які планується залучити та 

виокремлюються цілі, на які вони мають бути спрямовані. 

Інвестиціями на рівні Латвії опікується Латвійська агенція інвестицій та 

розвитку (LIAA). Агенція працює вже близько 20 років. На початку роботи 

агенції вона налічувала 10 співробітників, сьогодні в агенції працює близько 
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200 осіб. Державна агенція працює під керівництвом Міністерства економіки.  

LIAA виконує декілька функцій:  

 підтримка латвійських компаній у сфері міжнародної торгівлі;  

 пошук партнерів за кордоном;  

 допомога іноземним компаніям, які бажають розмістити бізнес у 

Латвії;  

 впровадження та адміністрування державних програм з підтримки 

підприємництва, що фінансуються з фондів ЄС. 

Іноземним інвесторам LIAA пропонує такі послуги: 

 надання повної інформації про інвестиційні пільги Латвії та програми 

державної підтримки; 

 пошук місця для розміщення виробництва, встановлення контактів з 

латвійськими партнерами; 

 юридична підтримка;  

 пошук постачальників;  

 забезпечення інформацією про наявність кваліфікованих спеціалістів;  

 надання вичерпної інформації щодо обмежень у інвестуванні. 

Наприклад, у Латвії іноземцям не дозволяється володіти контрольним пакетом 

акцій у сфері послуг з безпеки, в авіатранспорті, телебаченні й радіомовленні. 

Коли до агенції надходять бізнес-пропозиції інвесторів, вони 

безпосередньо розповсюджуються серед зацікавлених латвійських 

підприємців та через портал в Інтернеті. Для латвійський підприємців, у свою 

чергу, проводяться семінари про закордонні ринки, пропонується допомога 

тим, хто має намір взяти участь у міжнародних виставках.  

LIAA входить до Європейської мережі підтримки підприємництва 

(Enterprise Europe Network, EEN). Також LIAA має власні представництва в 

Об’єднаних Арабських Еміратах, Азербайджані, Білорусі, Данії, Франції, 

Італії, Японії, Казахстані, Росії, Китаї (Пекін та Шанхай), Великій Британії, 

Литві, Нідерландах, Норвегії, Польщі, Сінгапурі, Фінляндії, Україні, 

Німеччині, Швеції. LIAA двічі отримувала нагороди від Всесвітньої асоціації 

агенції щодо заохочення інвестицій World Association of Investment Promotion 
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Agencies (WAIPA), посідала 10 та 7 місця у рейтингах Світового банку серед 

усіх інвестиційних агенцій світу, випереджаючи агенції більш розвинутих та 

багатих країн. 

На сайті інформація надається 5 мовами: латвійською, англійською, 

російською, японською, китайською. 

Залученням інвестицій до м. Риги займається підрозділ Ризької думи 

(міської ради) – Департамент міського розвитку Ризької думи. У структурі 

департаменту є самостійна юридична особа – Управління з керівництва 

проектами – відділ інвестицій. Управління має власний розрахунковий 

рахунок та бюджет.  

Кожного року або двічі на рік, молодим підприємцям, які мають не 

більше 2 років ведення бізнесу у Ризі, пропонуються гранти (від Swedbank, до 

15000 євро) для створення нового бізнесу. Пріоритетними є галузі освіти, 

електронної та електротехнічної промисловості, інформаційні та 

комунікаційні технології, машинобудування та металообробка, біотехнології, 

хімія та фармацевтика, транспорт та логістика, туризм. Перевага надається 

проектам, які пропонують продукти з високою доданою вартістю та 

інноваційні продукти, які здатні конкурувати на міжнародному ринку, які 

створюють більше робочих місць, які розраховані на довгострокову 

перспективу, які краще пасують історичному та культурному розвиткові міста. 

Департамент міського розвитку провів дослідження «Оцінка 

стратегічних економічних напрямів Риги», з метою удосконалення політики в 

сфері підтримки підприємництва та впровадження нових інструментів 

підтримки підприємців. Було проведене оцінювання економічного середовища 

та визначені найбільш важливі напрями розвитку міста. Для сприяння 

розвитку пріоритетних економічних галузей та підвищенню їх 

конкурентоздатності був розроблений план дій, встановлені короткострокові 

та довгострокові цілі, розроблені рішення для їх досягнення, визначені 

відповідні інструменти. 

Відділ інвестицій звітує за пророблену роботу перед Комітетом розвитку 

міста Ризької думи. 
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Створено окремий сайт http://www.investeriga.lv/, який присвячений 

питанням інвестицій у міську інфраструктуру,  у різні галузі господарства 

міста та пріоритетні галузі економіки. Інформація на сайті подається 

латвійською, англійською та російською мовами. 

У Естонії, за інвестиції на рівні країни, відповідає інвестиційна агенція, 

(The Estonian Investment Agency (EIA) – державна агенція із залучення 

іноземних інвестицій. Агенція є частиною фонду сприяння розвитку 

підприємництва Естонії (EAS), який був створений у 2000 році. EIA пропонує 

комплексні, безкоштовні консультації для потенційних інвесторів. Пріоритет 

надається інвестиціям, пов’язаним з інформаційними та комунікаційними 

технологіями, машинобудуванням, бізнес-послугами, логістикою, 

електронікою, екологічно чистими технологіями.  

Потенційним інвесторам пропонується надання інформації про 

економіку та бізнес-середовище Естонії, законодавчі норми, правила відкриття 

та ведення бізнесу, можливості інвестицій у вищезгадані пріоритетні галузі 

економіки.  

У Таллінні інвестиціями опікується Талліннський департамент 

підприємництва, який включає в себе відділ розвитку підприємництва, 

управління з маркетингу та інформаційний центр. Департамент  

підпорядковується міській адміністрації. 

Талліннський департамент підприємництва здійснює консультування 

іноземних інвесторів, які шукають інформацію та контакти; знаходить 

можливості інвестування в місті; складає програми розвитку підприємництва; 

розміщує на сайті, присвяченому міському управлінню багато корисної та 

детальної інформації про технічні та промислові парки Таллінна; бізнес-

інкубатори, повну інформацію про податки та електронну реєстрацію бізнесу; 

про об’єкти, що продаються; інформацію про можливості отримати фінансову  

підтримку від міста та ін. Матеріали надаються естонською, англійською, 

російською мовами, частково – німецькою, шведською, фінською. 

Пріоритетними сферами для інвестицій є сфера послуг (креативна 

індустрія, здоров’я, фінансові послуги, транспорт), «технології майбутнього» 
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(інформаційні технології, екологічно чисті), також ті проекти, які створюють 

більше, ніж 20 робочих місць. 

Інвестиції залучаються на основі розробленої Tallinn Enterprise and 

Innovation Strategy 2014-2018, де зазначено, що у 2018 році інвестицій 

планується залучити на суму 1,38 млрд. євро, за рахунок розробки проектів та 

залучення інвесторів до виробництва продуктів з високою доданою вартістю, 

залучення до роботи та зустрічей з інвесторами студентів вищих навчальних 

закладів (проведення відповідних заходів у навчальних закладах), створення та 

розповсюдження маркетингових матеріалів з інформацією про сприятливе 

бізнес-середовище міста, інноваційні рішення та можливості для інвестування, 

проведення щорічного тижня «бізнесу та інновацій», де буде надаватися 

корисна і актуальна інформація для інвесторів. 

У Грузії, на рівні країни, діє Грузинська національна інвестиційна 

агенція (Georgian National Investment Agency). Агенція була створена у 2002 р. 

До 2015 р. була підпорядкована безпосередньо прем’єр-міністру Грузії та не 

перебувала під державним контролем.  

При міському уряді навесні 2015 р., за ініціативою мера, було створено 

«Центр сприяння підприємництву». Центр має державну форму власності, 

підпорядковується міській адміністрації та отримує фінансування з 

державного бюджету. 

Інвестиційні проекти, що надходять, виносяться на його розгляд та 

затверджуються комісією міської ради з економічного розвитку, інвестиційної 

політики та міжнародних стосунків. Перевага надається тим проектам, які 

розраховані на масового споживача або в районах, де подібні послуги не 

надаються. Також розглядаються заявки на реконструкцію аварійних старих 

будівель у Тбілісі. 

Урядом Грузії затверджені три напрями, за якими планується залучати 

інвестиції та надавати державну підтримку: 

 розвиток туризму (у першу чергу, з Казахстаном, Україною, 

Білоруссю, Росією), будуть виділені кошти на навчання персоналу 

туристичних фірм;  
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 допомога представникам народних промислів, надання їм певних 

пільг для оренди торгових приміщень, допомога в участі у закордонних 

виставках;  

 розширення мережі тренувальних залів для мешканців міста, буде 

надана допомога при придбанні обладнання, безкоштовні юридичні 

консультації, пільги на оренду приміщень.  

За напрямами, які є важливими для міста, приватними компаніями за 

бюджетні кошти, на замовлення «Центру сприяння підприємництву»,  

розробляються готові проекти інвестування й створення нового бізнесу, 

бізнес-плани з усіма необхідними документами. Усі ці документи 

безкоштовно надаються інвесторам. Також місто фінансує проведення 

навчання для бізнесменів-початківців щодо формування бізнес-планів та 

пошуків закордонних інвесторів [114]. 

Центр звітує про свою роботу перед комісією міської ради з 

економічного розвитку, інвестиційної політики та міжнародних стосунків. 

Що стосується Молдови, то на рівні країни, за інвестиції відповідає 

Молдовська агенція з інвестицій та просування експорту, Кішенеу  (The 

Moldovan Investment and Export Promotion Organization (MIEPO). MIEPO – 

держана організація, що підпорядкована Міністерству економіки та торгівлі 

Республіки Молдова.  

Агенція має у своєму складі чотири департаменти:  

1. Із залучення інвестицій  

2. Організації заходів 

3. Просування експорту 

4. Просування іміджу країни 

Пріоритетними для інвестування є галузі: сільське господарство, 

автомобілебудування, інформаційні та комунікаційні технології, медицина, 

відновлювана енергетика, текстиль. 

Інформація на сайті надається англійською та румунською мовами.  

Таким чином, інституції із заохочення інвестицій НРЕ, постійно 

трансформуються відповідно до змін глобального середовища.  
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2.4. Взаємовплив трансформації інституційного середовища та 

динаміки потоків капіталу 

  

Стрімка динаміка глобальних потоків капіталу за минуле десятиліття та 

сильна міжнародна конкуренція за залучення фінансових ресурсів 

пояснюються фактом, що інвестиції, особливо ПІІ – один із ключових 

чинників інтенсифікації економічного зростання в країнах-реципієнтах. 

Останнім часом НРЕ, для приваблення іноземного капіталу, все більшу роль 

відводять інституційним чинникам. Таким чином, високоякісне інституційне 

середовище в країні, що приймає, перетворилося на вирішальну умову для 

отримання можливих вигод від міжнародної фінансової інтеграції. Звідси, 

дуже важливо ідентифікувати ключові інституційні чинники, які сприяють 

процесу фінансової глобалізації країни, та ідентифікувати взаємозв’язок між 

якістю цих інституцій та вхідними потоками капіталу.  

Як було показано вище, за останні два десятиліття НРЕ здійснили значні 

інституційні зміни. Тому буде дуже важливо розкрити та пояснити, наскільки 

ці зміни мали вплив на вхідні потоки капіталу. 

Для визначення взаємозв’язку між якістю інституціонального 

середовища та припливу ПІІ в країну, центральним завданням є правильна 

оцінка якості інституцій, які розглядаються. В процесі емпіричного аналізу 

дуже важливо враховувати щільний взаємозв’язок між різними показниками 

якості інституцій і ендогенного характеру самих інституцій. 

Якісна оцінка інституційного середовища є досить суб'єктивною і, 

головним чином, ґрунтується на основі суджень, оскільки абсолютно 

неможливо об’єктивно розрахувати такі інституційні показники, як рівень 

корупції; ступінь захисту прав власності й т.д. Окрім того, помилка в якісній 

оцінці основних інституційних показників, спотворює реальну картину їх 

впливу на досліджувані змінні. Таким чином, для забезпечення вірності 

результатів нашого емпіричного аналізу, ми використовуємо різні набори 

показників якості інституційної системи. Такий підхід також дозволяє 

встановити ступінь чутливості результатів до досліджуваних показників. 
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Для оцінки рівня розвитку правових інституцій, а також для оцінки 

рівня корупції, ми будемо використовувати дані, презентовані в дослідженні 

Д.Кауфмана [169], яке лягло в основу WGI, а також показники з «Індексу 

економічної свободи». 

Показники ефективності управління (Worldwide Governance Indicators – 

WGI, розраховуються з 1996 р., на основі досліджень Світового банку та 

Інституту Брукінгса. Розвиток цих показників, в основному, відбувся з 

ініціативи Д.Кауфманна, який визначає управління як традиції й інституції, за 

допомогою яких реалізується влада в країні, задля загального добра. У межах 

WGI автори репрезентують шість різних аспектів державного управління, які 

відображені в шести агрегованих показниках. В цьому розділі розглядаються 

п’ять індикаторів WGI, які становлять найбільший інтерес з точки зору мети та 

завдань нашого дослідження: 

1. Політична стабільність і відсутність насильства; 

2. Ефективність роботи уряду; 

3. Якість регулювання; 

4. Верховенство закону; 

5. Боротьба з корупцією. 

Розрахунок вищенаведених сукупних показників для оцінки якості 

управління заснований на широкому наборі вхідних даних і являє собою 

статистичне узагальнення результатів опитувань окремих осіб, підприємств, 

неурядових організацій і т.д. Варто відразу зазначити, що показники WGI 

мають значення приблизно в інтервалі -2,5 до 2,5: чим вище значення 

показника, тим вище якість державного адміністрування [251].  

 

 

Таблиця 2.2 

Основні якісні показники інституційного розвитку 

Показники, розглянуті в дослідженні Кауфмана 

Політична стабільність і відсутність 

насильства 

Оцінює ймовірність дестабілізації або 

повалення національного уряду 
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неконституційним шляхом, а також за рахунок 

застосування насильства (включаючи тероризм) 

Ефективність роботи уряду Індекс розраховується на підставі якості 

суспільних послуг; ефективності державного 

апарату; ступеня незалежності державної 

служби від політичного тиску, а також 

надійності державної політики 

Якість регулювання Охоплює сприйняття здатності держави 

розробляти і застосовувати розумну політику і 

нормативні акти, які сприяють розвитку 

приватного сектору 

Верховенство права Охоплює сприйняття захисту прав власності, 

якості виконання контрактів, поліції та судів, а 

також ймовірність злочинності та насильства в 

країні 

Боротьба з корупцією Боротьба з корупцією – вимірює ступінь, до 

якої державна влада використовується для 

особистої вигоди, в тому числі дрібні та великі 

форми корупції, а також «захоплення» держави 

з боку еліт та приватних інтересів 

Показники, розглянуті в дослідженні Ла Порта 

Індекс захисту прав власності Він визначає ступінь правового захисту 

приватної власності, а також можливість 

експропріації приватної власності з боку 

держави 

Індекс ділового регулювання Визначає складність започаткування і ведення 

бізнесу в країні, як і ефективність регулювання 

підприємницької діяльності 

Індекс сприйняття корупції Він вимірює ступінь сприйняття корупції в 

державному секторі 

Складено за: [251] 

Індекс економічної свободи розраховується і публікується з 1995 р. 

американською науково-освітньою установою «The Heritage Foundation» 

спільно з «Wall Street Journal». Цей комбінований показник складається з 10 

компонентів, які оцінюють досягнення і поступ у 184 країнах,  в різних сферах 
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економіки. 

Економетричний аналіз був проведений в залежності від чотирьох 

наступних показників економічної свободи, які становлять найбільший інтерес 

з точки зору завдань нашого дослідження: 

1. Свобода бізнесу; 

2. Свобода інвестицій; 

3. Права власності; 

4. Свобода від корупції. 

Вихідними даними для розрахунку різних показників економічної 

свободи є різні фіктивні («dummy») змінні – такі, як наявність або відсутність 

конкретного закону, офіційні статистичні дані, а також експертна оцінка 

різними організаціями. Всі показники економічної свободи беруться в 

інтервалі (0 - 100), 100 – найвищий бал. 

Окрім вищевказаних, було також ідентифіковано інші індекси, які, 

різною мірою, оцінюють якість інституційного середовища. Описування, 

найбільш популярних  з них, представлено нижче.  

Показники, представлені в дослідженні «Doing Business», яке 

проводиться Всесвітнім банком та Міжнародною фінансовою корпорацією 

(МФК) з 2003 р. і представляє собою витрати та ризики, пов’язані з 

підприємницькою діяльністю; засноване на аналізі чинного законодавства 

відповідної країни. В межах цього дослідження країни оцінюються від 1 до 

189 (перше місце – найкраще), в залежності від ступеня сприятливості 

регуляторного середовища для бізнес-операцій. Вищий ранг означає, що 

правове середовище в країні сприяє підприємницькій діяльності. 

Індекс сприйняття корупції – CPI публікується з 1995 р. Міжнародним 

науково-дослідним центром «Transparency International» і охоплює 174 країни 

в рамках «Глобального звіту про факти корупції». Індекс складається на основі 

сумарних результатів опитувань різних груп респондентів: підприємців, які є 

резидентами в певній країні; підприємці, які не є резидентами цієї країни; а 

також групи експертів-нерезидентів. CPI приймає значення в інтервалі (0-100), 

де 0 – найвищий ступінь корупції, а 100 – її фактична відсутність. 
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Міжнародний індекс прав власності (IPRI) – це спеціальний проект 

«Property  Rights Alliance» у співпраці з Фондом «Американці за податкову 

реформу», який охоплює 129 країн. Сумарний індекс прав власності 

ґрунтується на оцінці трьох різних аспектів прав власності: правового та 

політичного середовища; захисту фізичної власності; захисту інтелектуальної 

власності. IPRI приймає значення в інтервалі від 0 до 10: чим вище значення 

індексу, тим вищий рівень захисту прав власності. 

Незалежність суддів розраховується і публікується Всесвітнім 

економічним форумом для близько 120 країн в межах щорічної доповіді «Звіт 

з глобальної конкурентоздатності». Цей індекс вказує на ступінь незалежності 

судової система країни від впливу уряду, окремих осіб або компаній, і 

приймає значення за шкалою від 1 до 7, де 7 являє собою повністю незалежну 

судову систему, а 1 – абсолютна залежність.  

В наші розрахунки ці показники ми не включали, оскільки вони не є 

повними: відсутні дані для деяких країн та періодів.  

Окрім того, для аналізу ми використовували статистичні дані ЮНКТАД 

(Foreign direct investment flows and stock) про потоки ПІІ. Зокрема, для 

проведення регресійного аналізу ми використовували валові потоки прямих 

іноземних інвестицій, розраховані в млрд. доларів США. 

Наша 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. Таким чином, було відібрано по декілька країн із кожного регіону. 

Масив даних, який було використано для аналізу, представлено в Дод. В. 

Для нашого дослідження дані були структуровані як панельні, оскільки вони 

дають більш гнучкі моделі для аналізу. 

Панельні дані («Panel Date») складаються із спостережень за одними і 

тими ж об’єктами або економічними одиницями в послідовні моменти часу. 

Тобто, панельні дані поєднують у собі, як просторові вибірки (наприклад, 

дослідження певної кількості N економік), так і дані часових рядів; тобто, для 
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кожного моменту часу ми маємо просторову вибірку («cross-sectional date») і 

для кожного об’єкта із вибіркової сукупності маємо часовий ряд («time-series 

date»). 

Панельні дані завдяки тому, що вони містять одночасно «cross-sectional 

date» і «time-series date» надають можливість будувати більш гнучкі моделі, в 

порівнянні з регресійними моделями: вони дозволяють враховувати 

індивідуальні відмінності між економічними одиницями. Головною 

проблемою використання цього виду даних для аналізу, є гетерогенне 

(неоднакове) зміщення, яке відображає той факт, що параметри можуть бути 

різними для різних об’єктів спостереження. Для досягнення поставленої мети 

будемо використовувати наступні види моделей: модель наскрізної регресії, 

модель із детермінованими індивідуальними ефектами та випадковими 

індивідуальними ефектами.  

Модель наскрізної регресії: 

 

𝑦𝑖𝑡 = 𝑎 + 𝑥𝑖𝑡
′ 𝑏 + 𝜀𝑖𝑡,     (2.1) 

 

𝑦𝑖𝑡 - залежна змінна для економічного об’єкта i в момент часу t, 

𝑥𝑖𝑡  - множина пояснюючих змінних (вектор-рядок розмірності 

p) об’єкта i в момент часу t, 

𝜀𝑖𝑡 - відповідні залишки, 𝑖 = 1, 𝑁, 𝑡 = 𝑖, 𝑇 . Ця модель є найпростішою 

серед вказаних, оскільки припускається, що всі об’єкти демонструють 

однакову поведінку у всі моменти спостереження. В моделі це відображається 

тим, що параметри моделі 𝑎 і 𝑏 не залежать ні від об’єкта спостереження 𝑖 =

1, 𝑁, ні від моменту спостереження 𝑡 = 𝑖, 𝑇. Таким чином, в такій моделі 

просто збільшується вибірку за рахунок даних для різних часових моментів 

спостереження. Оцінки параметрів такої моделі можуть бути знайдені за 

допомогою методу найменших квадратів. 

Модель регресії з детермінованими індивідуальними ефектами (fixed 

effect model - FE - модель): 
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𝑦𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝑥𝑖𝑡
′ 𝑏 + 𝜀𝑖𝑡,     (2.2) 

 

В цій моделі параметри аі, на відміну від попереднього випадку, різні 

для різних об’єктів спостереження, але залишаються постійними на протязі 

всього періоду часу. Зміст  аі в тому, щоб відобразити вплив латентних 

змінних, які характеризують індивідуальні особливості суб’єкту, на 

пояснювану змінну y . Такими латентними змінними можуть бути, наприклад, 

якість державного управління, боротьба з корупцією, тощо, при вивченні 

панелі економік. 

Розглядається також двонаправлена модель з детермінованими 

індивідуальними ефектами 

 

𝑦𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝑐𝑡 + 𝑥𝑖𝑡
′ 𝑏 + 𝜀𝑖𝑡,     (2.3) 

 

В зв’язку з цим, модель (2.2) називають однонаправленою моделлю з 

детермінованими ефектами. Модель (2.3) містить параметр 𝑐𝑡 , який 

відображає специфіку кожного періоду спостережень. 

Модель регресії з випадковим індивідуальним ефектом (random effect 

model - RE - модель): 

 

𝑦𝑖𝑡 = 𝜇 +𝑥𝑖𝑡
′ 𝑏 + 𝛼𝑖 + 𝜀𝑖𝑡,     (2.4) 

 

Параметр 𝛼𝑖 так само як і в попередньому випадку відображає 

індивідуальні особливості об’єкта, але на відміну від попереднього випадку 

тепер ці індивідуальні особливості носять випадковий характер, 𝜇  -

константа. Така модель виникає в ситуаціях, коли N об’єктів, для яких є 

статистичні дані, розглядаються як випадкова вибірка із більш широкої 

сукупності і аналітика цікавлять не конкретні об’єкти, а деякі безликі об’єкти, 

що мають задані характеристики. В таких ситуаціях і вважають, що 𝛼𝑖 є 

випадковими величинами. 

Необхідно зазначити, що на початковому етапі аналізу 
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використовувалися темпи приросту для залежної й незалежних змінних. 

Результати обрахунку коефіцієнтів регресії та відповідні тести 

продемонстрували, що в короткостроковому періоді, інституційні зміні не 

мають значного впливу на притік ПІІ. Тому, за основу для аналізу було обрано 

абсолютні дані для ПІІ та регресорів. 

Нижче подано позначення змінних. 

№ Позначення  Пояснення  

1.  Y FDI  

Верховенство права 

2.  (x1) property rights 

3.  (x2) freedom from corruption 

Урядові обмеження 

4.  (x3) fiscal freedom 

5.  (x4) government spending 

Ефективність державного управління 

6.  (x5) business freedom 

7.  (x6) labor freedom 

8.  (x7) monetary freedom 

9.  (x8) trade freedom 

10.  (x9) investment freedom 

11.  (x10) financial freedom 

 

Y - річні потоки ПІІ до цільових країн з бази ЮНКТАД. 

Компонента права власності (propertyrights (x1)) є оцінкою здатності 

агентів акумулювати приватну власність, яка захищена чіткими законами, 

дотримання яких гарантує держава. Показник вимірює рівень захисту 

приватної власності законами та гарантування законів державою. Також 

оцінює ймовірність того, що приватна власність буде експропрійована і 

аналізує незалежність судової системи, наявність корупції в судовій системі, а 

також здатність фізичних та юридичних осіб дотримуватися контрактів. 

Freedom from corruption. Корупція підриває економічну свободу, 
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вносить невпевненість і невизначеність в економічні відносини. Бали для цієї 

компоненти беруться безпосередньо з Індексу сприйняття корупції (ІСК) 

Transparency International, який вимірює рівень корупції в 178 країнах світу. 

Податкова свобода - х3 - є вираженням податкового тягаря, що 

накладається урядом. Вона включає в себе як пряме податкове навантаження, з 

точки зору вищих податкових ставок на індивідуальні та корпоративні доходи, 

так і загальну суму податкових надходжень у відсотках до ВВП. 

Government spending - ця компонента враховує рівень державних витрат 

у відсотковому відношенні до ВВП. Державні витрати, включаючи 

споживання і трансферти, вказують на роль держави в економіці, рівень 

розвитку приватного сектору.  

Business freedom – є кількісною мірою щодо започаткування, праці й 

закриття бізнесу, яка представляє собою загальний тягар регулювання, а також 

ефективності роботи уряду в процесі регулювання. Оцінка свободи бізнесу для 

кожної країни є число від 0 до 100 (100 – для найвищого рівня свободи).   

Компонента  «свобода праці» («labor freedom») - є кількісною мірою, 

яка демонструє різні аспекти правової та нормативної бази ринку праці країни. 

Надає між-країні дані про правила, що стосуються мінімальних розмірів 

оплати праці; закони, що не передбачають тимчасового звільнення; вимоги 

вихідної допомоги; регуляторний тягар з найму, кількості робочих годин, що 

можна вимірювати. 

Монетарна свобода («monetary freedom») поєднує в собі міру 

стабільності цін, з оцінкою контролю за цінами. Контроль за інфляцією та 

цінами спотворюють ринкову активність. Цінова стабільність, без 

мікроекономічного втручання, є ідеальним станом для вільного ринку. 

Свобода торгівлі є композитним показником відсутності тарифних і 

нетарифних бар’єрів, що впливають на імпорт/експорт товарів і послуг. 

Іnvestment freedom. В економічно вільній країні, не буде ніяких 

обмежень на потік інвестиційного капіталу. Приватні особи й фірми будуть 

мати можливість переміщати свої ресурси  із конкретних видів діяльності, як 

всередині, так і поза межами країни, без обмежень. Така ідеальна країна 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


132 

отримає 100 балів на компоненті свободи інвестицій Індексу економічної 

свободи. 

Фінансова свобода є мірою банківської ефективності, а також мірою 

незалежності від державного контролю та втручання у фінансовий сектор. 

Державна власність банків й інших фінансових інституцій, таких як страхові й 

ринки капіталу, знижує конкуренцію і, в цілому, знижує рівень доступних 

послуг. В ідеальному банківському та фінансовому середовищі, де 

мінімальний рівень державного втручання існує, незалежний нагляд за 

центральним банком і регулювання фінансових інституцій обмежені 

виконанням договірних зобов’язань та запобіганням шахрайству. Кредит 

виділяється на ринкових умовах, і уряд не володіє фінансовими інституціями. 

Фінансові установи надають різні види фінансових послуг для приватних осіб 

і компаній. Банки можуть вільно надавати кредити, приймати депозити, а 

також проводити операції в іноземній валюті. Іноземні фінансові інституції 

діють вільно і розглядаються так само, як і внутрішні інституції. 

Нижче побудовано діаграму динаміки загальної оцінки економічної 

свободи, яка включає описані вище показники, які будуть проаналізовані 

пізніше. Як показує аналіз, НРЕ Латинської Америки є єдиними з нашої 

цільової групи, які мали погіршення цього показника, і опустилися нижче 

середньосвітового рівня. На противагу їм, європейські країни, за останнє 

десятиліття, суттєво збільшили свій рівень економічної свободи (відповідно, 

інституційної привабливості для іноземних інвесторів). Очевидним є той факт, 

що такому зростанню сприяла підготовка до вступу в ЄС, адже саме 2002-2003 

рр. були переламними.  

Як можна побачити з підрозділу 2.1., азійські країни є лідерами із 

залучення іноземного капіталу. Але, якщо виходити з аналізу відкритості їх 

ринку до іноземного капіталу, то він є нижчим, ніж в цілому у світі. 

Відповідно, можна зробити попереднє припущення, що поки головними 

чинниками приваблення іноземного капіталу є макроекономічна динаміка та 

вартість робочої сили. Але одразу необхідно зазначити,  що темпи приросту 

ВВП країн цього регіону поступово уповільнюються, а витрати на оплату 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


133 

праці поступово зростають, тому НРЕ Азії доведеться більше уваги приділяти 

інституційному середовищу притоку іноземного капіталу. 

Зважаючи на зміну тренду для цього показника, після 2013 року, 

доцільно окремо розглянути, як його складові впливають на потоки капіталу 

пізніше. 

Результати описуючої статистики для нашої вибірки подані в Дод. В. Як 

видно, показник асиметрії та ексцесу, які характеризують розподіл, для 

більшості близькі до нуля, що свідчить про нормальність їх розподілу. Для тих 

змінних, де значення цих показників, є несуттєвим, але все ж відмінним від 

нуля, додатково обраховані критерії Дурніка-Хансена, Шапіро-Уїлка, 

Ліліфорса, Хака-Бера. Їх значення підтвердили нормальність розподілу 

вибірки. 

 

Рис. 2.8. Динаміка індексу економічної свободи, 2000-2016 рр.
3
 

 

На рис. 2.8. представлено графіки розкидів залежної змінної та 

показників, які були обрані для характеристики інституційного середовища. 

На перший погляд, помітним є зв’язок між ПІІ та свободою від корупції, 

фіскальною, бізнес, монетарною, торговельною свободою та свободою ринку 

праці, а також державних витрат. 

                                                           
3
 http://www.heritage.org/index/visualize?cnts=argentina%7Cworld 
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Кореляційний аналіз показав, що найсильніший зв’язок потоки ПІІ 

мають із торговою свободою, монетарною та фінансовою свободою, 

державними витратами та свободою ринку праці.  

Раніше вже було обґрунтовано положення про те, що статистичний 

аналіз для даних, на основі темпів приросту, не показав значимої залежності 

між вказаними показниками. Тому, для подальшої оцінки впливу 

інституційних змін було обрано абсолютні значення. 

Отож, використовуючи декілька моделей регресійного аналізу для 

панельних даних, які були описанні вище, отримано  такі результати. 

 

 

Рис. 2.9. Графіки розкидів y та xі 

 

Використання pooled-МНК передбачало 338 спостережень, 26 

просторових об’єктів, 13 часових рядів 

Залежність між змінними є лінійною, про що свідчать відповідні тести: 

квадрати -   тестова статистика: LM = 42,322 з р- значенням = P(Хі-квадрат(6) 
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> 42,322) = 1,58828e-007; логарифми -   тестова статистика: LM = 41,9401 з р-

значенням = P(Хі-квадрат(5) > 41,9401) = 6,05716e-008.   

Таблиця 2.3 

Результати для pooled-МНК моделі 

 Коефіцієнт Ст. 

помилка 

t-статистика Р-значення  

const 27402,9 11120,4 2,4642 0,0142 ** 

propertyrights 230,671 87,9143 -2,6238 0,0091 *** 

freedomfromcorruption 275,828 98,8241 2,7911 0,0056 *** 

fiscalfreedom 433,219 109,144 -3,9692 <0,0001 *** 

monetaryfreedom 1026,26 109,368 9,3836 <0,0001 *** 

tradefreedom 534,184 89,5708 -5,9638 <0,0001 *** 

financialfreedom 337,319 71,4768 -4,7193 <0,0001 *** 

 

Середнє зал. змін.      13224,69    Ст. Відх. зал. змін.   19098,60 

Сума кв. залишків      8,08e+10    С.П. регресії          15627,55 

R-квадрат              0,342378     Скориг. R-квадрат      0,330457 

F(6, 331)              28,72140     Р-значення (F)         1,25e-27 

Лог. Правдоподібн.    −3740,060    Крит. Акайке           7494,119 

Крит. Шварца           7520,881    Крит. Хеннана-Куїнна   7504,785 

Параметр rho           0,291378    Стат. Дурбіна-Уотсона  1,262313 

 

Тест гетероскедастичності Вайта (White) показав, що 

гетероскедастичність відсутня. Тестова статистика: LM = 197,931 зі р-

значенням = P(Хі-квадрат(27) > 197,931) = 6,13934e-028. 

Однак, тест Дурбіна-Уотсона вказує на можливість існування 

авторегресії.  

Як бачимо, використання найпростішої моделі пояснює лише 34 % 

впливу на потоки капіталу. 

До моделі з фіксованими ефектами було включено 338 спостережень на 

протязі 13 часових періодів та 26 просторових об’єктів.  

Таблиця 2.4. 
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         Результати для моделі з фіксованими ефектами  

 Коефіцієнт Ст. 

помилка 

t-

статистика 

Р-

значення 

 

const 28520,8 10166,1 2,8055 0,0053 *** 

financialfreedom 328,464 64,546 -5,0888 <0,0001 *** 

tradefreedom 612,354 91,2411 -6,7114 <0,0001 *** 

propertyrights 369,211 81,1926 -4,5473 <0,0001 *** 

freedomfromcorruption 327,945 88,7146 3,6966 0,0003 *** 

fiscalfreedom 569,298 102,326 -5,5636 <0,0001 *** 

monetaryfreedom 1045,66 98,5521 10,6102 <0,0001 *** 

laborfreedom 375,662 82,5224 4,5522 <0,0001 *** 

 

Середнє зал. змін.     13224,69    Ст. Відх. зал. змін.   19098,60 

Сума кв. залишків      5,73e+10    С.П. регресії          13703,84 

LSDV
4
 R-квадрат         0,534037    Внутрішн. R-квадрат    0,441435 

LSDV F(32, 305)        10,92371    Р-значення (F)         2,18e-34 

Лог. Правдоподібн.    −3681,835    Крит. Акайке           7429,670 

Крит. Шварца           7555,830    Крит. Хеннана-Куїнна   7479,950 

Параметр rho           0,064428    Стат. Дурбіна-Уотсона  1,716650 

 

Можна побачити, що обрані змінні пояснюють лише 53 % змінних 

потоків капіталу. Принципово важливим виявилося те, що фінансова свобода, 

торговельна свобода, фіскальна свобода, а також захист інтелектуальної 

власності мають від’ємні знаки.  

         Тест Дарбіна-Уотсона наближається до 2, що свідчить про відсутність 

автокореляції залишків першого порядку. Непараметричний тест Вальда для 

гетероскедастичності: Хі-квадрат(26) = 450,868, з р-значенням = 4,72882e-079.   

Спільна перевірка значущості змістовних регресорів - тестова 

статистика: F(7, 305) = 34,4345 з р-значенням = P(F(7, 305) > 34,4345) = 

3,1543e-035. Отже, їх значущість підтверджується. 

Перевірка відмінності групоспецифічних констант - нульова гіпотеза: 

                                                           
4 Least Squares Dummy Variable 
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групи мають спільну константу. Тестова статистика: F(25, 305) = 4,98677 з р-

значенням = P(F(25, 305) > 4,98677) = 2,39792e-012. Гіпотеза підтвердилася, 

вони мають спільну константу. 

Наступною обчислювалася модель з випадковими ефектами, 

використано 338 спостережень, включено 26 просторових об’єктів, довжина 

часового ряду = 13.  

Таблиця 2.5 

Результати для УМНК 

 коефіцієнт  ст. похибка     z p-значення  

const 26904,1 10736,4 2,5059 0,0122 ** 

propertyrights 254,085 84,2998 -3,0141 0,0026 *** 

freedomfromcorruption 314,556 94,4808 3,3293 0,0009 *** 

fiscalfreedom 428,224 104,163 -4,1111 <0,0001 *** 

monetaryfreedom 1043,87 104,879 9,9531 <0,0001 *** 

tradefreedom 561,265 89,8445 -6,2471 <0,0001 *** 

financialfreedom 330,72 68,6437 -4,8179 <0,0001 *** 

 

Середнє зал. змін.    13224,69    Ст. Відх. зал. змін.  19098,60 

Сума кв. залишків     8,09e+10    С.П. регресії         15611,35 

Лог. Правдоподібн.   −3740,219    Крит. Акайке          7494,438 

Крит. Шварца          7521,199    Крит. Хеннана-Куїнна  7505,103 

 

Між-групова дисперсія для УМНК становить 1,07842e+007, а 

внутрішньо-групова дисперсія = 1,99899e+008. Тета, використана для квазі-

центрування(«demeaning») = 0,233333, corr(y,yhat)^2 = 0,341975 

Спільна перевірка значущості змістовних регресорів - асимптотична 

тестова статистика: Хі-квадрат(6) = 189,377  з р-значенням = 3,45151e-038 – 

підтвердила їх значущість. 

Тест Бройша-Пейгана (Breusch-Pagan), для перевірки 

гетероскедастичності випадкових помилок моделі, показав її відсутність ( 

нульова гіпотеза: дисперсія об’єкт-специфічних похибок = 0, асимптотична 

тестова статистика: Хі-квадрат(1) = 61,4665 з р-значенням = 4,50338e-015.  
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Тест Гаусмана (Hausman) підтвердив спроможність УМНК-оцінок 

(асимптотична тестова статистика: Хі-квадрат(6) = 40,9848 з р-значенням = 

2,91565e-007). 

 

 

Рис.
 
2.10. Нормальність розподілу залишків 

Перевірка нормальності розподілу залишків показали, що похибки 

нормально розподілені (тестова статистика: Хі-квадрат(2) = 185,651 з р-

значенням = 4,85787e-041)  

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 
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Як показав наш 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. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Аналіз особливостей структурної трансформації інституційних 

механізмів залучення зовнішнього фінансування надав змогу зробити такі 

найбільш важливі висновки.  

1. Потоки приватного капіталу в країни з ринками, що формуються, 

різко падали, разом із поглибленням світових фінансових криз. Ця особливість 

спонукала до змін, які розширили склад потоків капіталу в цих країнах. 

Зокрема, вони поліпшили свої фіскальні політики. Деякі почали 

використовувати таргетування інфляції й дозволили більш гнучкий валютний 

курс, в той час як інші – накопичили значні валютні резерви. Багато НРЕ 

також уникнули початку великих дефіцитів рахунків поточних операцій. Це 

призвело до підвищення довіри з боку інвесторів, поліпшення боргової 

структури (якщо дивитися у динаміці переходу від зовнішнього до 

внутрішнього боргових ринків та від коротко- 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. 

2. НРЕ останнім часом все більше уваги приділяють змінам 

інституційного забезпечення вхідних потоків капіталу. До таких змін 
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складових інституційних механізмів залучення іноземного капіталу варто 

віднести реформи національних інвестиційних політик, політику у галузі 

промислового розвитку, податкових стимулів та, в цілому, податкових 

реформ, специфічні заходи із заохочення інвестицій, програми 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. 

3. НРЕ, задля збільшення вхідних потоків капіталу, реалізовують 

найрізноманітніші заходи, які покликані полегшити доступ іноземних 

інвесторів до національних ринків капіталу, а резидентів – до міжнародних 

ринків капіталу. Важливе місце у такій діяльності відіграють інвестиційні 

агенції (національні та регіональні), які відповідають за заохочення саме 

іноземних інвестицій. Як показує аналіз особливостей їх функціонування, у 

сьогоденні помітною є конкуренція щодо залучення іноземних інвестицій між 

національними та регіональними інституціями із заохочення інвестицій (ІЗІ). 

4. Найбільший вплив на вхідні потоки прямих іноземних інвестицій має 

монетарна свобода, тобто відсутність контролю за цінами та інфляцією, 

зростання торгової свободи, низький податок.  
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РОЗДІЛ 3 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАЛУЧЕННЯ 

ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

3.1. Диверсифікація інституційних механізмів залучення зовнішнього 

фінансування економіки України 

 

Економіка України зазнає перманентних змін, які супроводжуються 

також постійним розвитком інституційного середовища. Довгострокові якісні 

зміни можливі лише за умов відповідності між економічними процесами та 

інституціями. Інституційне середовище покликане створювати необхідні 

передумови для якомога більш повного задоволення потреб економічних 

агентів і, в такий спосіб, й сприяти зростанню продуктивності праці та ВВП на 

душу населення. 

Україна завжди мала певні можливості щодо зовнішнього фінансування, 

які не використовувалися в повній мірі. Обсяги залучення прямих іноземних 

інвестицій у економіку України відображено в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1. 

Обсяги залучення прямих іноземних інвестицій у економіку України 

у млн. дол. США
1
 

Станом на 

01.01. 

Прямі іноземні інвестиції в 

Україну 
Прямі інвестиції з України 

2010 39 175,7 6 204,0 

2011 43 836,8 6 846,3 

2012 48 991,4 6 878,9 

2013 53 679,3 6 462,6 

2014 57 056,4 6 597,4 

2015 40 725,4 6 352,2 

2016 37655,5 6 340,6 

У цілому, обсяги прямих іноземних інвестицій у економіку України 

                                                 
1
 За даними Держкомстату, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і 

м. Севастополя 
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протягом 2010-2014 років зростали. Протягом 2015-16 рр. обсяг ПІІ різко 

зменшився. 

Країни ЄС забезпечують надходження 80 % загального обсягу прямих 

іноземних інвестицій у економіку України. Навіть, зважаючи на цей факт – 

фінансово-економічного співробітництва України з ЄС, євроінтеграційний 

напрям розвитку держави виглядає доцільним і економічно виправданим. 

В умовах останньої світової фінансово-економічної кризи та в 

нинішньому посткризовому періоді залучення зовнішнього фінансування та 

інвестицій постає дедалі складнішим. Це пов’язано з тим, що стали очевидними 

ті ризики, що накопичилися в економіці під час буму. Інвестори усвідомили, що 

обсяг реальних заощаджень є обмеженим, й рішення про вкладання коштів і 

активів є достатньо відповідальним та має базуватися на відповідному 

попередньому аналізі. Неможливо врахувати всю невизначеність ринку та 

конкретного проекту, але можливо надати чисельну характеристику актуарним 

та страховим ризикам, а також провести операції дисконтування. 

Структуру надходження інвестицій за регіонами світу наведено на рис. 

3.1). 

 

Рис. 3.1. Структура надходження інвестицій за регіонами світу станом на 

01 липня 2015 року
2
 

Оптимальне вдосконалення інституційних механізмів відбувається 

комплексно й охоплює, перш за все, реформи в галузі економіки, права та 
                                                 
2
 без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 

та частини зони проведення антитерористичної операції 
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міжнародних відносин. Інституційне середовище не забезпечує здійснення 

процесів трансформації, якщо об’єктивна потреба в них не сформована, проте 

невідповідні інституції здатні значно ускладнити розвиток країни у напрямі 

створення розвинутої ринкової економіки. Особливо важливо, щоб 

інституційне середовище не створювало додаткових ризиків та невизначеності, 

що може негативно позначитися на розвитку окремих галузей економіки, що є 

особливо актуальним у період посткризової нестабільності. 

Вдосконалені механізми залучення зовнішнього фінансування 

забезпечують максимальну ефективність залучення та використання залучених 

коштів та інших фінансових активів. Варто зазначити, що така мета 

максимізації ефективності не є тотожною спробам максимізації загальних 

обсягів залученого фінансування, тому вдосконалення інституційних 

механізмів відбувається, в першу чергу, за рахунок інтенсивних, а не 

екстенсивних методів. Необхідно, щоб залучені обсяги фінансування, з одного 

боку,  задовольняли потреби конкретного економічного агента найкращим 

чином, ніж за відсутності фінансування, а з іншого – не загрожували його 

фінансово-економічній стабільності, в тому числі й у довгостроковому періоді. 

Інституційне середовище визначає не лише напрями і характер 

трансформаційних змін, але й, значною мірою, здійснює вплив на темпи 

економічних, правових і соціальних перетворень. Із розвитком процесів 

глобалізації економіки, зростає швидкість обігу матеріальних і нематеріальних 

активів, відбувається динамічна зміна технологій і потреб споживачів. Тобто, 

спостерігається більша нестабільність – як з боку факторів попиту, так і 

факторів пропозиції. Ефективність ринкового механізму в таких умовах 

визначає, в першу чергу, інституційне забезпечення України. 

У процесі вдосконалення інституційних механізмів у трансформаційній 

економіці велике значення мають інституції не лише в формальному, але й у 

неформальному вигляді. Неформальні інституції, які охоплюють мораль та 

етику, традиційно мали й мають у сьогоденні велике значення через те, що не 

всі норми та правила можуть або мають бути офіційно оформленими й 

юридично закріпленими. Формальні інституції набувають поширення в нашій 

країні із розвитком процесів глобалізації та інтеграції в європейське й світове 
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співтовариство. Відома дослідниця К.Карташова дотримується традиційної 

класифікації формальних інституцій на політичні, економічні та системи 

контрактації й зазначає, що «у процесі реформування економіки України 

відбувається зміна уже встановлених інституцій та створення нових 

інституційних форм» [32, с.118]. Слід підкреслити, що будь-які структурні 

реформи не можуть бути комплексно реалізовані без ефективного 

інституційного забезпечення. 

Доцільно розглядати проблему вдосконалення й оптимізації 

національного інституційного середовища в динамічному, а не статичному 

контексті. Економіка кожної держави зазнає постійних змін; ці зміни є особливо 

відчутними в умовах трансформації економіки. Важливими є не лише валове 

зростання або рецесія в національному господарстві, але й структурні 

перетворення, які не завжди можна однозначно трактувати як позитивні або 

негативні. Окрім того, економіки сучасних держав не є гомогенними (за 

винятком, окремих монокультурних економік), тому різні галузі та організації 

потребують особливих інституцій, на тому чи іншому етапі розвитку. Таким 

чином, можна стверджувати, що динамічний ринковий процес не може бути 

оптимізований за допомогою статичних інституцій. Тобто, інституції повинні 

створювати умови для об’єктивних трансформаційних змін у суспільстві, в 

цілому та економіці, зокрема. 

Оптимізація інституційного середовища залучення зовнішнього 

фінансування має відбуватися через створення базових умов для розвитку 

конкуренції в країні та усунення додаткових монопольних переваг одних 

економічних агентів над іншими. Тобто, оптимізуватися має не форма 

інституцій (яка не може бути визначеною ex ante, а визначатиметься ендогенно 

в середині господарської системи), а економічні умови, що сприятимуть 

формуванню інституцій, відповідних до наявних потреб суб’єктів та 

суспільства, в цілому. 

На інституційні аспекти залучення зовнішнього фінансування впливають 

коливання валютного курсу країни.  Дійсно, девальвація національної валюти 

сприяє зростанню експорту в короткостроковому періоді. Проте, такі заходи не 

можуть вживатися з метою досягнення довгострокового стійкого зростання. 
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Збільшення обсягів експорту супроводжуватиметься одночасним падінням 

імпорту, тому що закордонні товари ставатимуть більш дорожчими для 

вітчизняних споживачів. Окрім того, спостерігатиметься перерозподіл 

національного доходу між різними верствами населення; більшою мірою 

постраждають люди, які отримують фіксовані доходи: пенсіонери, отримувачі 

соціальної допомоги тощо. Австрійські економісти Л. фон Мізес [57] та 

Нобелівський лауреат Ф. Гаєк [90] довели, що значна інфляційна експансія 

призводить до виникнення фази економічного буму, який не забезпечений 

реальними заощадженнями, що через деякий час неминуче переходить у фазу 

рецесії. До того ж, фаза буму відбувається паралельно з накопиченням 

інвестиційних помилок у економічній системі й, як наслідок, суспільство зазнає 

чистих економічних збитків. 

У цьому контексті доречно дослідити динаміку курсу долара США до 

української гривні. Динаміку курсу відображено на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2. Динаміка готівкового курсу 1USD/1UAH за період із 

27.05.2012 по 27.05.2013 [22] 

За досліджуваний період валютні позиції гривні дещо послабилися, проте 

не доречно вести мову про значну девальвацію національної валюти. 

Підвищена волатильність спостерігалася наприкінці 2012 р. – на початку 2013 

р.: спочатку курс долара США стрімко зріс, а потім – суттєво знизився. В інші 

періоди часу значних валютних коливань не спостерігалося. Це є проявом 

валютної стабільності й важливою передумовою для забезпечення 

трансформаційних перетворень у країні. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


146 

Водночас, спостерігається й низка негативних аспектів. По-перше, курс 

гривні все ж має тенденцію до зниження (а долара відповідно – до зростання), 

тобто монетарна стабільність не знаходиться на рівні економічно розвинутих 

країн, хоча це й є типовим для більшості трансформаційних економік. По-друге, 

динаміка валютного курсу зумовлена не суто ринковими факторами. НБУ 

здійснював валютні інтервенції, про що, зокрема, свідчить негативна динаміка 

золотовалютних резервів країни. Неринковий рівень валютного курсу не сприяє 

ефективній алокації ринкових ресурсів, що, в свою чергу, не дозволяє, у повній 

мірі, реалізувати можливості міжнародного розподілу праці й оптимальної 

структури експорту й імпорту. Такий структурний дисбаланс здійснюватиме 

вплив на загальну ситуацію в економічній системі країни й на темп 

трансформаційних перетворень. 

Одним із пріоритетних напрямів вдосконалення українського 

інституційного середовища має бути гармонійне співіснування й конкуренція 

різних фінансових посередників, тобто, оптимізація структури ринку 

фінансових послуг. Їх розвиток дозволить оптимізувати питання накопичення, 

споживання й інвестування в економіці України. Рівень відсоткових ставок 

впливатиме, з одного боку, на величину попиту з боку домогосподарств і фірм 

(ціновий чинник попиту), а з іншого – на величину пропозиції фінансових 

ресурсів з боку посередників (ціновий чинник пропозиції). Ринкові відсоткові 

ставки дозволятимуть спрямовувати активи в ті проекти, які є оптимальними в 

співвідношенні дохідність / ризик. Проте монетарна й кредитна експансія 

можуть призводити до ситуації, коли процентні ставки стають тимчасово 

нижчими за ринкові через те, що крива короткострокової пропозиції зсувається 

праворуч. Тобто, низка інвестиційних проектів, які починають реалізовуватися, 

не можуть бути повністю виконаними через недостатність ресурсів і 

заощаджень. Таким чином, взаємодія фінансових посередників має бути 

оптимізована, й, на зразок інших аспектів, які є пов’язаними з залученням 

зовнішнього фінансування, - максимізація обсягів фінансових ресурсів 

фінансових посередників не є тотожною максимізації їх ефективності й 

найбільш повному виконанню їх соціально-економічної функції. 

У сьогоденні ринок фінансових посередників в Україні можна 
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охарактеризувати як ринок монополістичної конкуренції, коли відносна велика 

кількість установ пропонує подібні, але й не ідентичні послуги. В той самий 

час, ринок монополістичної конкуренції може бути більш наближеним до ринку 

досконалої конкуренції, або до ринку олігополії. Взаємодія посередників, як у 

межах окремого типу, так і глобально, має бути наближеною до умов вільної 

конкуренції із відповідним дотриманням гарантій прав власності клієнтів. 

Олігополістичні об’єднання мають бути ліквідовані, особливо в контексті 

європейської інтеграції України.  

Теоретичний аналіз та емпіричні факти демонструють, що системні 

проблеми, з якими стикається економіка під час трансформаційних 

перетворень, не можуть бути розв’язані з використанням кейнсіанських 

методів. Перманентне стимулювання сукупного попиту в короткостроковому 

періоді призвело до виникнення глобальної рецесії у світовій економіці. Отже, 

загальне відновлення економіки відбувалося не послідовно й несистемно, що 

стало причиною найтривалішої й наймасштабнішої кризи з часів Великої 

депресії. 

Вдосконалення інституційних механізмів на сучасному етапі не може 

відбуватися ізольовано від глобальних макроекономічних та інституціональних 

процесів. У цьому контексті важливим є розвиток стратегічного партнерства з 

провідними фінансовими інституціями світу. Співпраця з МВФ та Групою 

Світового банку має певні особливості й ризики, проте необхідність співпраці 

та об’єктивний характер економічних відносин, що пов’язує Україну зі 

світовою спільнотою, не викликає сумнівів. Видається доречним розвиток 

співпраці за новими напрямами, особливо в тому, що стосується інноваційного 

розвитку, який може виступати чинником прискорення економічного зростання 

та збільшення загальноекономічної стабільності в довгостроковому періоді. 

Існує такий підхід, що позики МВФ здійснюють позитивний вплив на 

міжнародний авторитет України [35, с.106]. З цим можна погодитися в тому 

контексті, що співпраця з міжнародними інституціями свідчить про певний 

рівень економіко-правової організації в українській державі й створює 

передумови для подальшого розвитку й удосконалення. Одночасно, не є 

доцільним вдаватися до міжнародного кредитування виключно з метою 
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зростання авторитету країни, тому що надмірне боргове навантаження створює 

додаткові проблеми в середньо- й довгостроковій перспективі, з якими 

стикається  у сучасності значна частка країн, у тому числі, й певною мірою – 

Україна. 

Співпраця з міжнародними фінансовими інституціями, зокрема із Групою 

Світового банку, може прискорювати процес адаптації вітчизняних фінансових 

посередників до впровадження інновацій у різних сферах діяльності. До 

основних сучасних тенденцій у контексті банківських установ відносять [65, с. 

170]: 

1) поширення інноваційних банківських технологій; 

2) конкуренція на якісно новому технічному рівні; 

3) зміна базової структури банківської системи – низка злиттів. 

Перші дві тенденції (поширення інновацій та розвиток конкуренції) є 

позитивними й вкрай актуальними, особливо в посткризовий період. Без 

запровадження інновацій та виходу конкурентної боротьби на новий рівень, 

Україні буде вкрай проблематично досягти випереджаючих темпів зростання. 

Важливим є те, що «інноваційний імпульс» може поширитися економікою 

країни, й завдяки конкурентним силам, зробити економічне зростання таким, 

що підтримується ринковим середовищем і не потребує зовнішнього 

адміністративного впливу. 

Стосовно третьої тенденції (поширення злиттів у банківській системі), то 

тут ситуація є неоднозначною. З одного боку, злиття банківських установ 

призводитиме до більшої фінансової стабільності в короткостроковому періоді 

через те, що знижуватиметься ймовірність «банківських панік», тому що 

концентрація фінансових ресурсів у межах окремої фінансової установи буде 

більшою. З іншого боку, в довгостроковому періоді фінансові інституції 

ставатимуть ще більш вразливими й нестійкими. Це відбуватиметься через те, 

що обсяги можливої кредитної експансії й розрив між обсягом депозитів до 

запитання й наявними резервами, матиме тенденцію до зростання. Окрім того, 

створюватимуться передумови для порушення «золотого правилу» банківської 

діяльності щодо відповідності термінів залучених депозитів і виданих кредитів. 

Отже, зростання масштабів злиттів у банківській сфері в перспективі 
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створюватиме низку додаткових загроз і ризиків. Проте ця тенденція не є 

виключно вітчизняною, але й достатньо поширена й у інших країнах. У зв’язку 

з цим, вдосконалення інституційного середовища має базуватися на створенні 

конкурентних умов та забезпечення відповідних обсягів резервів комерційних 

банків. Злиття банківських установ має негативний аспект також у тому, що 

зменшуючи кількість установ на ринку, зменшується інтенсивність конкуренції 

та темпи впровадження інновацій. 

Інституційна інтегрованість нашої країни в глобальну економіку 

сприятиме «переливу» фінансового капіталу між регіонами і, відповідно, й 

більш ефективній алокації ринкових ресурсів. Інституційна співпраця має 

включати вироблення спільної програми дій на міжнаціональному рівні й не 

зводитися виключно до залучення фінансування, особливо позикового. Події 

останньої фінансової кризи наочно демонструють, що боргове фінансування 

економіки, в кінцевому випадку, призводить до системної кризи, як у 

монетарному, так і реальному секторах (що, зокрема, спостерігалося в Греції та  

інших країнах). 

У цілому, 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 міжнародного розподілу праці 

в фінансовій галузі. Інституційна інтеграція має впроваджуватися комплексно, 

враховуючи стратегічні цілі як міжнародних партерів, так і національні 

інтереси. Вітчизняні споживачі фінансових послуг постануть головними 

реципієнтами вдосконалень у фінансовій сфері. Окрім того, фінансові 

посередники, під впливом конкурентних сил, прискорюватимуть обіговість 

засобів у господарській системі. 

Значення інституційної інтеграції зростає в умовах глобалізації та 

посткризової нестабільності. Ефективний розподіл ризиків між господарськими 

системами різних країн може збільшити загальну ефективність глобальної 

економіки та сприяти трансформаційним перетворенням в Україні. У цьому 

контексті, важливими є ступінь інтеграції та рівень інтенсивності співпраці. В 

зв’язку з тим, що переважна частина міжнародної співпраці охоплює фінансові 
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відносини, питання залучення зовнішнього фінансування є безпосереднім 

чинником, що визначає перспективи економічного розвитку країни.  

Інституційна неврегульованість та пов’язані з нею структурні проблеми в 

трансформаційних економіках можуть бути віднесені до так званої 

«інституційної пастки» (цей термін уведено в науковий обіг В. Полтеровичем) 

[7, с. 71]. До основних аспектів цього явища відносять: відсутність ефективного 

менеджменту на підприємствах; початкову стадію розвитку економіко-

правових інституцій та неоптимальну структуру власності [80]. Таким чином, 

дієве вдосконалення інституційних механізмів має сприяти комплексному 

вирішенню зазначених питань. Вплив на ефективність менеджменту на 

підприємствах є, значною мірою, опосередкованим, так як права приватної 

власності мають бути дотриманими і тільки власники компаній можуть 

оцінювати діяльність менеджерів та приймати рішення про продовження або 

припинення їх роботи. Проте, інституційне середовище може створювати умови 

для об’єктивної оцінки роботи менеджменту з використанням ринкового 

механізму прибутків та збитків. Розвинуте інституційне середовище сприятиме 

загостренню конкуренції на різних рівнях економічної системи та 

запровадженню інновацій та оптимізації діяльності, з точки зору споживачів. 

Розвиток економіко-правових інституцій може бути прискорений, за 

допомогою гарантування прав приватної власності та завершення процесів 

приватизації. Вирішення цих питань є необхідною передумовою розвитку 

процесів глобальної інтеграції та зростання темпів економічного зростання 

країни. Оптимальна структура власності визначатиметься під дією чинників 

глобального попиту та пропозиції. Інституційні перетворення можуть сприяти 

зростанню диверсифікації структури власності. Діяльність іноземних 

інституційних та портфельних інвесторів призводитиме до зростання обсягів 

сукупного попиту у вітчизняній економіці та рівноважних цін на інвестиційні 

об’єкти. Проте, задля забезпечення такої тенденції, важливими є два аспекти: 

наявність інвестиційно привабливих можливостей та гарантій їх використання з 

найменшими ризиками і витратами (у цьому контексті визначальну роль 

відіграватимуть забезпечення прав власності, а також умови оподаткування). 

Напрями вдосконалення інституційних механізмів залучення зовнішнього 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


151 

фінансування є безпосередньо пов’язаними з макрофінансовими процесами, які 

відбуваються в Україні та світі. Як зазначає відомий вчений В. М. Геєць, 

сьогодні в Україні існує неефективна міжнародна спеціалізація, яка призводить 

до значної залежності від світової економічної кон’юнктури та великої 

вразливості національної економіки [60, с. 25-26]. У цілому, залучення 

зовнішнього фінансування нелінійно пов’язано зі світовими макрофінансовими 

процесами. З одного боку, об’єктивні умови для залучення зовнішнього 

фінансування формуються під впливом попиту та пропозиції на глобальних 

ринках, а також розподілу капіталу в світовій економіці. Відповідно до такої 

перспективи, залучення зовнішнього фінансування є залежною змінною по 

відношенню до макроекономічних процесів. З іншого боку, оптимізація 

залучення зовнішнього фінансування може сприяти зростанню ефективності в 

національній економіці та генерувати додаткове економічне зростання. 

Відповідно до цього підходу, економічне зростання національної економіки є 

залежною змінною від ефективності залучення зовнішнього фінансування. 

Основні напрями вдосконалення механізмів залучення зовнішнього 

фінансування мають, відповідним чином, адресувати потенційні загрози та 

ризики, що існують на цьому етапі. Перший блок напрямів вдосконалення 

залучення зовнішнього фінансування наведено на рис. 3.3. 

Рис. 3.3. Напрями вдосконалення залучення зовнішнього фінансування 

Доцільно розглянути складові першого блоку більш детально та 

додатково визначити їхню економічну сутність та взаємообумовленість. 
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1. Оптимізація співвідношення споживання / заощадження в національній 

економіці. Визнано, що суттєві макроекономічні проблеми в кризовому і 

посткризовому періодах були викликані надмірним (у відносному вимірі) 

обсягом споживання, за відносно невеликим обсягом заощадження [71, с. 27]. 

Під впливом монетарної та кредитної експансії та неринкового рівня 

процентних ставок, зростання номінального доходу переважно спрямовувалося 

на споживання, як на умовах придбання товарів у власність, так і через 

оформлення кредитних угод (споживче кредитування). В зв’язку з тим, що 

відносна частка споживчих видатків у економіці зростала, то відносна частка 

заощаджень знижувалась. Відповідним чином, знижувалися (у відносному 

вимірі) інвестиції у фактори виробництва через те, що в динамічній моделі 

інвестиції дорівнюють заощадженням. 

У такому контексті, очевидною є ще одна невідповідність кейнсіанської 

макроекономічної політики. Зростання споживчих видатків, що є основною 

складовою ВВП, призводить до зростання номінального та реального ВВП у 

короткостроковому періоді, але зниження заощаджень та інвестицій призводить 

до рецесії в довгостроковому періоді. Таким чином, вітчизняній економіці 

доцільно бути зорієнтованою на довгостроковий період і стратегічні реформи. 

До того ж, це є особливо виправданим в умовах трансформації економіки, коли 

тактичні заходи не мають суперечити один одному та стратегічному напряму в 

створенні сучасної, ринково-орієнтованої європейської економіки. 

Оптимізація співвідношення споживання / заощадження не має 

здійснюватися через стратегічне планування державними органами чи 

експертами, тому що оптимальний рівень може бути досягнутий лише 

ендогенно в системі, під впливом основних ринкових чинників. Головна увага 

має бути зосередженою на створенні відповідних умов для реалізації роботи 

системи. Це стосується відповідного інституційного забезпечення, гарантій 

прав власності та зниження податкового навантаження. 

2. Зростання диверсифікації економіки та експорту. Структура 

вітчизняної економіки, у значній мірі,  залежить від розвитку промисловості та 

фінансового сектору, на які припадає понад 60 % прямих іноземних інвестицій 

в економіку. Така структурна нерівномірність національної економіки 
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породжує додаткові ризики та невизначеність. До того ж, ці галузі знаходяться 

в безпосередній залежності від фази економічного циклу в глобальній 

економіці. Зростання фінансової галузі, під час фази буму, зумовлюється 

збільшенням обсягів кредитування та фінансових транзакцій у економіці. 

Стрімке зростання промисловості в цьому періоді зумовлюється підвищеним 

попитом на фактори виробництва з боку тих підприємств і фірм, що схильні 

реалізовувати довгострокові інвестиційні проекти. 

У сучасних умовах посткризової нестабільності, ці галузі зазнають 

суттєвого негативного впливу. В разі зростання невизначеності з боку 

населення, може зростати попит на іноземну валюту, що, за інших рівних умов, 

призводитиме до зниження курсу гривні. Експортоорієнтовані галузі 

промисловості можуть отримати короткострокові вигоди від зниження 

національної валюти (експорт стає відносно більш прибутковим), проте, в 

довгостроковому періоді всі економічні агенти зацікавлені в стабільності 

національної грошової одиниці. 

Диверсифікація економіки може бути досягнута в результаті структурних 

реформ та більшої інтеграції національної економіки в світові господарські 

зв’язки. Варто підкреслити, що оптимальна диверсифікація не означає 

рівномірного розподілу фінансових результатів за галузями або рівномірного 

розвитку всіх галузей. Теорія «порівняльних переваг»  Д. Рікардо стверджує, що 

країна має спеціалізуватися на виробництві тих товарів і послуг, де вона має 

порівняльні переваги. Тому розвиток тих галузей, де Україна не має 

порівняльних переваг, призводитиме до відповідних втрат у інших секторах 

економіки та загального рівня виробництва й споживання. Диверсифікація є 

важливим аспектом розвитку й на мікроекономічному рівні, тому що сприяє 

зростанню адаптивності суб’єктів господарювання [18, с. 48]. 

3. Інституційний розвиток фінансової системи, зокрема, в банківській 

сфері. Фінансовий ринок знаходиться в безпосередній залежності від очікувань 

населення та інвесторів або від так званого «інституту довіри» [89, с. 113]. 

Проте, існують цілком об’єктивні чинники, що безпосередньо впливають на 

суб’єктивні очікування й оцінку ситуації економічними агентами. 

Визначальним фактором у цьому контексті виступає інституційне забезпечення. 
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За умов належних гарантій прав власності та оптимізації спрямування 

грошових потоків, населення та інвестори отримують об’єктивні передумови 

для формування позитивних очікувань. І навпаки, в разі наявності структурних 

проблем, нестабільності законодавства та відсутності інвестиційно привабливих 

альтернатив, економічні агенти отримують передумови для формування 

негативних очікувань та скорочуватимуть попит у цьому сегменті 

трансформаційної економіки. 

Формування інституційного середовища України знаходиться в 

безпосередньому зв’язку зі світовим фінансовим простором [54, с. 22]. В умовах 

глобалізації такий зв'язок посилюватиметься, тому вітчизняні фінансові 

інституції мають бути, відповідним чином, адаптовані до міжнародних 

стандартів. Значну складову в загальній фінансовій стабільності посідають 

банківські установи. Про ефективність та стабільність вітчизняної банківської 

системи опосередковано свідчать міжнародні фінансові рейтинги. Станом на 

лютий 2014 року, Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s знизило 

довгостроковий рейтинг України з ССС+ до ССС з «негативним прогнозом» 

[81]. Це є індикатором серйозних структурних проблем у економіці та 

негативних очікувань інвесторів. Комплексний розвиток інституційного 

середовища та стабілізація курсу гривні (за рахунок ринкових чинників, а не за 

допомогою валютних інтервенцій НБУ) є запорукою довгострокових 

позитивних змін у цій сфері. 

4. Зростання конкурентоспроможності національних галузей на 

міжнародному рівні. Забезпечення фінансової стабільності не може бути 

досягнуте без відповідного розвитку реального сектору економіки. Кількісна 

теорія грошей стверджує, що однією із складових рівня цін у економіці є обсяг 

товарної маси. Тому інституційні перетворення в країні не мають бути 

сфокусованими виключно на монетарному секторі. Необхідним є сприяння 

розвитку промисловості, торгівлі, сільському господарстві тощо. 

Інноваційний розвиток країни може бути досягнутий завдяки зміцненню 

позицій високотехнологічних галузей та експорту технологій. На початковому 

етапі, Україна може сконцентруватися на наданні консультаційних послуг за 

певною низкою напрямів на міжнародному рівні. Зокрема, за рахунок відносно 
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більш низького рівня оплати праці в країні, є можливим створення 

рентабельних аналітичних та консультаційних центрів. Проте, якість послуг 

також має бути відповідною в зв’язку з тим, що рівень конкуренції ставатиме 

глобальним. Зростання конкурентоспроможності національної економіки є 

також неможливим без належного розвитку наукової та інноваційної діяльності 

в Україні [79, с. 24]. 

Зростання конкурентоспроможності національних галузей створюватиме 

додатковий попит на фінансові транзакції з нашою країною, а отже, й 

створюватиме нові можливості та загрози для національної системи залучення 

зовнішнього фінансування. Належна інституційна гнучкість та високий рівень 

інтеграції в світові фінансово-господарські процеси можуть сприяти більш 

ефективному функціонуванню фінансових інституцій. Такий напрям є 

важливим й з тих позицій, що довгострокове економічне зростання залежить 

переважно від інтенсивних, а не екстенсивних чинників [12, с. 20]. Так як 

структура національної економіки не є гомогенною (однорідною), її розвиток у 

контексті європейської інтеграції може розглядатися з позицій кластерної теорії 

[23, с. 16].  

Наступний блок напрямів вдосконалення механізмів залучення 

зовнішнього фінансування наведено на рис. 3.4.  

На цій стадії аналізу, на нашу думку, необхідно дослідити механізми, які 

сприятимуть більш повному задоволенню потреб визначених груп економічних 

агентів. До досліджуваних груп не включено державу, тому що ці аспекти 

більш детально будуть досліджуватися в п. 3.2. Фізичні особи також можуть 

брати участь у міжнародних фінансових відносинах, проте, їх функції та 

інтереси або співпадатимуть з тією чи іншою з вищезазначених груп (у 

залежності від конкретної угоди, операції тощо), або розглядаються в контексті 

групи підприємців-початківців. 

1. Фірми та підприємства. Такі економічні агенти є одними з ключових 

суб’єктів, що включені в залучення зовнішнього фінансування. Зокрема, 

підприємства можуть використовувати для прогнозування дисконтної ставки та 

обсягів додаткових незапланованих витрат. Також визначено принципи для 

ранжування найбільш прибуткових проектів та визначення рівноважних 
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параметрів. Ця методика здатна значно підвищити ефективність фінансової 

діяльності фірм у довгостроковому періоді. Проте, реалізація запропонованих 

заходів для фірм є доцільною лише за умов наявності відкритої інтегрованої 

економіки. За таких умов, прогнозування відсоткової ставки, грошових потоків, 

вибір оптимального проекту фінансування є складовими загального 

економічного добробуту підприємства. В той же самий час, в умовах загальної 

нестабільності, інституційних проблем і певної ізольованості від глобальних 

макроекономічних процесів, фірми можуть бути зорієнтованими на 

використання «тіньових» схем, анти-конкурентних змов та монополістичних 

об’єднань. У таких умовах неринкові механізми є домінуючими й такими, що 

забезпечують основну частину доходів та прибутків.  

Таким чином, сприятливі інституційні умови є необхідними для 

формування мотиваційної структури, яка буде спрямована на максимізацію 

прибутку та ринкової капіталізації ринковими засоби. Це створить передумови 

для використання запропонованої моделі підприємствами малого та середнього 

бізнесу. Запропонована модель враховує як інституційні аспекти, так і 

раціональні очікування різних економічних агентів, тобто адекватно 

репрезентує функціонування сучасної ринкової економіки. Функціональний 

взаємозв’язок параметрів у моделі надає можливість підприємству 

запроваджувати реальні механізми вдосконалення на мікроекономічному рівні. 

Успішна реалізація запропонованої методики дозволить оптимізувати витрати 

та максимізувати ефективність роботи, яку, в загальному вигляді, можна 

представити як відношення результатів до витрат [17, с. 240].  

2. Інвестори (зовнішні та внутрішні). Інвестори виступають однією із 

ключових ланок міжнародного руху капіталу та процесу залучення зовнішнього 

фінансування. Інвестори мають дуже еластичний попит на потенційні проекти. 

Такий попит є еластичним як за ціною, так і за іншими факторами. У цьому 

контексті важливими є наступні чинники. Так як інвестори розглядають 

інвестиційні можливості по всьому світу, тоді, навіть, незначне 

покращення/погіршення інвестиційного клімату може, значним чином, змінити 

конкурентні позиції певної країни. Інституційне середовище відіграє значну 

роль у цьому контексті, тому що дозволяє оцінити ситуацію та перспективи її 
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зміни не лише в коротко-, але й у довгостроковому періоді. Інституційні 

перетворення безпосередньо пов’язані з гарантуванням прав приватної 

власності та стабільності ситуації в довгостроковій перспективі. 

 

Рис. 3.4. Напрями вдосконалення залучення зовнішнього 

фінансування 

У нашій державі існує необхідність кардинальної зміни законодавчої та 

інституційної бази залучення зовнішнього фінансування. Зовнішнє 

фінансування повинне перестати бути джерелом покриття збитків, що 

накопичилися в реальній економіці або методом фінансування дефіциту 

Державного бюджету та державного боргу. Зовнішнє фінансування має бути 

інструментом структурних змін, при цьому максимально забезпечувати 

найбільш повну реалізацію потреб усіх економічних агентів, які безпосередньо 

або опосередковано беруть участь у цих процесах. Інвестори є однією з 

найважливіших груп, яка найбільш чуттєво реагує на будь-які зміни в 

очікуваннях, стосовно потенційної прибутковості наявних інвестиційних 

проектів. 

Прозорі умови для інвестування мають бути забезпечені. Це може бути 
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досягнуто через укладання нових та дотримання існуючих договорів на 

міжнародному рівні. Усі інвестори повинні мати рівні можливості для 

інвестування та гарантії того, що сприятливі умови будуть збережені й у 

довгостроковій перспективі. Ці гарантії мають базуватися на економічній 

інтегрованості та інвестиційній доцільності. За таких умов, можливим є 

використання запропонованої моделі та оптимізація інвестиційних рішень через 

розв’язання системи лінійних обмежень. Цільова функція має бути 

максимізована, а обмеження, за різними видами ресурсів, дотримано та 

оптимізовано. Інвестори можуть додатково співпрацювати з менеджментом 

об’єкту інвестування для отримання більш коректних розрахунків та прогнозів. 

Окремої уваги заслуговують послуги із супроводу інвесторів, що досить 

широко розповсюджені у низці західних країн [70, с. 138]. Україна має 

підсилити свої конкурентні позиції в цій сфері, успішно інтегрувати й 

адаптувати  закордонний досвід. Зокрема, перспективним виглядає підготовка 

спеціалістів з корпоративного розвитку, які б надавали консультаційні послуги 

закордонним інвесторам. Такі спеціалісти повинні мати значний професійний 

досвід та кваліфікацію, а також користуватися довірою з боку інвесторів. 

Спеціалісти можуть налагоджувати мережу міжгалузевих і міжкорпоративних 

зв’язків, що є необхідним для створення додаткових механізмів для успішного 

старту інвестиційних проектів у нашій державі. Ділові зв’язки можуть бути 

налагоджені із сервісними організаціями, науковими структурами, 

постачальниками, посередниками, представниками регуляторних органів тощо 

[70, с. 138].  

Такі консультаційні послуги мають бути спрямовані на створення 

передумов для стратегічного розвитку об’єкту інвестування. Стратегічне 

партнерство із зарубіжними інвесторами за окремими проектами призводитиме 

до розширення співпраці за новими напрямами та може сприяти створенню 

цілих кластерів співпраці у різних галузях економіки. Гарантії прав власності та 

ліберальне оподаткування мають доповнювати будь-які тактичні заходи щодо 

покращення інвестиційного клімату. 

3. Фінансові посередники. Вдосконалення механізмів залучення 

зовнішнього фінансування має бути відповідним чином інституційно 
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оформлено. Серйозні зміни в функціонуванні фінансових посередників є 

необхідними для процесу структурної перебудови та підвищення ефективності 

процесів залучення зовнішнього фінансування на всіх рівнях. Так як фінансова 

сфера є дуже проциклічною й, значною мірою, залежить як від монетарних 

чинників, так і змін у реальному секторі, її регулювання має бути зосереджено 

на стратегічних пріоритетах і забезпеченні фінансової стабільності в 

довгостроковому періоді. Основні прогностичні функції має бути покладено на 

менеджмент фінансових установ, що дозволить, відповідним чином, 

децентралізувати процес прийняття рішень і більш ефективно використовувати 

загальну та локальну економічну інформацію. Така перспектива знаходиться у 

повній відповідності до позиції Нобелівського лауреата Ф. Хайєка, яка 

обґрунтована у статті «Використання знань у суспільстві», суть якої зводиться 

до того, що лише за умов децентралізації прийняття рішень та при використанні 

існуючої системи цін, економічні агенти здатні оптимальним чином 

використовувати обмежені економічні ресурси, відповідно до наявних потреб 

споживачів [156].  

З позицій регресійного аналізу виявлено, що менеджмент повинен, у 

першу чергу, зосередитися на прогнозуванні динаміки кредитів та 

заборгованості клієнтів. При цьому, ця динаміка не має розглядатися як 

екзогенне явище по відношенню до банківської системи, тому що зміна обсягів 

кредитування та грошової маси в економіці безпосередньо впливає на величину 

відсоткових ставок та зазначені фінансові показники. Під час фази 

економічного буму, відсоткова ставка знижується, кількість проблемних 

кредитів знижується та фінансові установи невірно оцінюють величину наявних 

ризиків у економіці. Як наслідок, у економіці накопичуються системні помилки, 

які призводять до помилкових інвестицій та рецесії. 

З метою створення інституційних передумов для вдосконалення 

залучення зовнішнього фінансування в цьому контексті, мають бути створені 

умови для сприяння конкуренції та її інтенсифікації як у банківській, так і 

парабанківській підсистемах. Сприяння конкуренції може бути досягнуто 

завдяки залученню закордонних інвесторів та зменшенню бюрократичного та 

податкового навантаження при заснуванні або реорганізації фінансової 
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установи. В той самий час, окрему увагу має бути приділено зростанню 

стабільності фінансових посередників через відповідність обсягів наявних 

резервів можливому зростанню попиту з боку населення, під час зростання 

невизначеності або негативних очікувань у економіці.  

Виглядає доречним у перспективі зростання ролі небанківських 

фінансових установ у економіці та їх конкуренції по відношенню до банківської 

сфери. На сьогодні, небанківський сектор за розміром активів складає близько 7 

% від загальних активів фінансових ринків [30, с. 386]. Ринок можна 

охарактеризувати як приклад монополістичної конкуренції, так як Індекс 

Герфіндаля-Хіршмана знаходиться в межах 500-600, що є значно нижчим за 

критичне значення для олігополії (2000) [30., с. 388]. За умов зростання 

конкуренції можна очікувати на певне зниження індексу Герфіндаля-Хіршмана. 

Хоча фінансова галузь буде залишатися монополістично конкурентною, вона 

наближуватиметься до ринку досконалої конкуренції та, відповідно, 

віддалятиметься від олігополії. Це призводитиме до більш конкурентного 

ціноутворення та до більш низьких цін на фінансові послуги для споживачів. 

Ціна буде наближуватися до значення граничних витрат.  

Комплексна європейська та світова інтеграція мають сприяти процесу 

перебудови роботи фінансових посередників та процесів залучення 

зовнішнього фінансування, загалом. Україна потребує перебудови 

інституційної структури своєї економіки й наближення її до світових 

стандартів. При цьому національні особливості мають бути враховані, а 

процеси вдосконалення механізмів залучення зовнішнього фінансування 

можуть реалізовуватися як на мікро-, так і на макроекономічному рівні. 

Серед пріоритетних різновидів фінансових посередників, які потребують 

активізації їх розвитку в Україні, можна виділити експортні кредитні агенції. Це 

обумовлено тим, що попри значну девальвацію національної валюти впродовж 

2014-15 р.р., яка мала б постати потужним стимулом для зростання експорту та 

розвитку експортноорієнтованої економіки, в дійсності, цього не 

спостерігається. Причина цього полягає в тому, що девальвація національної 

валюти створює лише фінансові передумови для активізації експортної 

активності, але, окрім цього, потрібна відповідна інституційна інфраструктура, 
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яка сприятиме виходу національних виробників на зовнішні ринки. Особливо 

це стосується тих суб'єктів підприємництва, які намагаються робити це вперше, 

не маючи досвіду зовнішньоекономічної діяльності.  

Вирішення таких завдань цілком відповідає економічним цілям 

експортних кредитних агенцій, які виділяються дослідниками їх діяльності [182, 

с. 11] наступним чином: 

 розширення нетрадиційного експорту товарів та послуг приватних 

виробників; 

 допомога у фінансуванні нетрадиційних експортерів усіх розмірів та 

галузей діяльності в усіх регіонах країни; 

 забезпечення сприяння непрямим експортерам розвивати пов'язані 

галузі; 

 підтримка й співробітництво, а не конкуренція з комерційними 

банками; 

 пошук можливостей покращення зовнішньоторгівельного сальдо та 

рівня зайнятості в країні; 

 допомога в диверсифікації продуктів та зовнішніх ринків для 

нетрадиційних експортерів; 

 розвиток фінансових навичок нетрадиційних експортерів та зменшення 

їх ризиків при наданні кредитів закордонним покупцям; 

 розвиток знань та досвідченості банків країни в сфері експортного 

кредитування; 

 заохочення національної страхової системи країни до участі в покритті 

ризиків неплатежів по експортних кредитах; 

 сприяння експорту, що відповідає ключовим національним інтересам. 

Існуючі в Україні інституції, що виконують функції експортних 

кредитних агенцій, вирішують вказані задачі недостатньо ефективно. Так, 

державний Ексімбанк, що історично одним із перших почав виконувати роль 

підтримки експортних операцій, переважно орієнтував діяльність на великий 

бізнес, тому не міг запропонувати ні ефективну консалтингову підтримку 

відносно дрібним клієнтам, ні дієві й комерційно привабливі інструменти 

страхування експортних контрактів. Окремі сподівання покладалися на 
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створення Торгово-промислової палати України, яка теоретично повинна була 

активізувати експортну діяльність, зокрема, й через залучення до цього малого 

та середнього бізнесу. Проте, й вона не змогла це забезпечити, оскільки в її 

розпорядженні були відсутні фінансові інструменти, а лише наявні можливості 

консалтингу.  

Отже, необхідною передумовою ефективної діяльності експортних 

кредитних агенцій щодо підтримки експортних контрактів є оптимальне 

поєднанням ними трьох типів пакетів послуг: кредитних, страхових та 

консалтингових. Для практичного втілення цього варто скористатися досвідом 

Фінляндії, де на додачу до гнучких можливостей кредитної підтримки, що 

дозволяє диференціювати коротко, середньо-, довгострокове кредитування та 

кредитування нових видів експорту, також пропонується розгалужений пакет 

страхових механізмів. Останній надається Центром державних гарантій – 

структурою у складі Міністерства торгівлі й промисловості Фінляндії. При 

цьому пропонуються наступні види гарантій [8, с. 129]: 

1) Гарантія на випадок неплатежу імпортера (L-гарантія). Ця гарантія 

надається безпосередньо компанії-експортеру, має широкий спектр 

застосування за термінами дії кредитних угод, географією задіяних у кредитній 

угоді країн тощо. 

2) Гарантія для забезпечення кредиту (P-гарантія). Надається кредитній 

установі, в якій отримала кредит фінська компанія-експортер.  

3) Гарантія фінансовим установам (F-гарантія). Як видно з назви, ця 

форма гарантії також надається фінансовій установі, проте, не обов'язково 

національній. Призначення цієї гарантії є забезпечення можливості фінській 

компанії відразу отримати оплату контракту, тоді як закордонний покупець 

отримає відстрочку в оплаті, завдяки кредиту відповідної фінансової установи.  

4) Гарантія інвестицій від політичного ризику (I-гарантія). Цей 

інструмент призначений вже не для страхування товарних кредитів, а 

інвестицій. 

5) Гарантія по акредитивам (D-гарантія). Надається банківській установі 

й дозволяє застрахувати ризики неплатежу по підтвердженому, відповідним 

банком, акредитиву. 
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6) Гарантія фірмам із тривалим циклом виробництва (К-гарантія). 

Надається виробникам і дозволяє частково компенсувати збитки 

непередбачуваного зростання виробничих витрат протягом виробничого циклу.  

Така комплексна система гарантування дозволяє максимально ефективно 

мінімізувати ризики, пов'язані зі здійсненням експортної діяльності, тим самим 

створює сприятливі умови для її розвитку. Тому її запровадження в Україні для 

активізації експортної діяльності, особливо враховуючи завдання подолання 

сучасної рецесії української економіки, виглядає цілком доцільним.  

4. Підприємці-початківці. Більш повне задоволення потреб цієї групи 

агентів, передбачає їх інтеграцію до світового ринку капіталу через сучасні 

механізми залучення інвестицій. Один із найсучасніших варіантів таких 

механізмів є краудфандинг, що, як вважається, з'явився у середині 2000-х років. 

Попри відносно коротку історію існування, останніми роками спостерігається 

активне зростання обсягів капіталів, що залучаються через такий механізм (рис. 

3.5).  

Як видно з рис. 3.5, ще у 2011 році обсяг залучених через краудфандинг 

інвестицій становив усього 1,5 млрд. $. Порівнюючи, наприклад, із 

капіталізацією фондових ринків, ця сума є незначною. Проте, варто врахувати, 

по-перше, що усі суми, у випадку краудфандингу, йдуть на фінансування 

проектів (тоді, як капіталізація фондових ринків формується, переважно за 

рахунок,  вторинного обігу цінних паперів), а по-друге, слід звернути увагу на 

темпи приросту обсягів фінансування через краудфандинг. Якщо у 2012 р., 

порівняно з 2011 р.,  індекси росту становили 180%, то в 2013р., порівняно з 

2012 р., зростання становило вже 226%. Але найбільше зростання 

спостерігалося в 2014 р., коли індекс зріс до 265%.  Тобто, обсяги залучення 

капіталу за  2014 рік, майже потроїлися.  

Ключовим фактором успіху краудфандингу можна вважати те, що він 

вдало синтезує дві сучасні технології – технологію соціальних мереж (що 

сприяє ефективному маркетингу та створює передумови для застосування 

дієвих механізмів контролю) та технологію електронних платіжних систем (що 

створює можливості дійсно масового фінансування). 
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Рис. 3.5. Динаміка зростання обсягів залучення фінансування через 

краудфандингові платформи за 2011-2014 р.р., млрд. $. [146] 

Розглянемо докладніше окремі риси краудфандингу, які сприяють його 

активному поширенню. 

1) Наявність у складі краудфандингових платформ web-порталу, що 

інтегрований в систему електронних ЗМІ. Це створює особливі умови для 

організації рекламних кампаній як окремих бізнес-ідей, так й 

краудфандингових платформ. 

2) Широке географічне охоплення аудиторії потенційних інвесторів. 

3) Інтегрованість із соціальними мережами, що сприяє як ефективному 

поширенню інформації про привабливі проекти, так і створює передумови для 

громадського контролю за результатами їх реалізації. 

4) Інтегрованість із електронними платіжними системами, що означає: 

 зручність переказу внеску інвесторами; 

 низькі транзакційні витрати на переказ коштів; 

 відсутність технічних обмежень щодо мінімального розміру внеску. 

Як наслідок -  можливість залучення широкого кола інвесторів. 

5) Гарантії автоматичного повернення коштів інвесторам в разі не 

реалізації проекту. 

6) Універсальність – можливість залучення фінансування для широкого 

спектру бізнес-ідей та соціальних ініціатив. 

7) Різноманітність форм мотивації інвесторів до участі в фінансуванні 

Ряд1; 2011; 1,5 

Ряд1; 2012; 2,7 

Ряд1; 2013; 6,1 

Ряд1; 2014; 
16,2 

м
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проектів: 

 отримання товару, виробництво якого є предметом бізнес-ідеї (у 

т.ч., з можливістю отримання знижки або безкоштовно); 

 отримання частки власності в майбутньому бізнесі; 

 причетність до вирішення вагомої соціальної задачі. 

 

Для кращого розуміння переваг і недоліків краудфандингу як особливого 

механізму залучення інвестицій, варто порівняти його з найбільш потужним на 

цей момент акціонерним механізмом (табл. 3.2.). 

Таблиця 3.2. 

Порівняльна характеристика акціонерного та краудфандитнового 

механізму залучення інвестицій 

№ Критерій 

порівняння 

Акціонерний механізм Краудфандинговий 

механізм 

1.  Необхідний 

стартовий капітал 

Значний обсяг 

(вимоги щодо 

мінімальних розмірів 

статутного фонду) 

Обмеження відсутні 

2.  Повернення внеску 

в разі нереалізації 

проекту 

Ускладнене або 

неможливе 

Гарантоване 

(краудфандингова 

платформа реалізує 

автоматично) 

3.  Широта охоплення 

аудиторії 

потенційних 

інвесторів 

Обмежена аудиторією 

осіб, що вивчає 

кон'юнктуру 

фондового ринку 

Широке охоплення 

(завдяки, зокрема, 

викорстанню соціальних 

мереж) 

4.  Форми 

фінансування 

Можливість як 

грошових, так і 

майнових внесків 

Грошові внески 

5.  Витрати на 

адміністрування 

бінесу 

Значні  Незначні 
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6.  Форми мотивації 

інвесторів 

Отримання права 

власності та 

дивіденди 

Широкий спектр форм 

мотивації 

7.  Правове поле та 

інституційна 

інфраструктура в 

Україні 

Сформована  Відсутні 

Джерело: побудовано автором 

Наведений в табл. 3.2 аналіз засвідчує, що за більшістю параметрів, 

краудфандинговий механізм не поступається традиційному акціонерному 

механізму. Так, відсутність вимог щодо мінімального розміру стартового 

капіталу, робить цей механізм більш гнучким, дозволяє знижувати бар'єри 

входження в бізнес. 

Реалізована краудфандинговими платформами функція автоматичного 

повернення внесків інвесторів в разі, якщо проект не зміг набрати необхідну для 

реалізації суму коштів, знімає психологічні бар'єри у вигляді негативних 

очікувань стосовно можливої втрати коштів. 

Попри окремі переваги, істотною проблемою для розвитку 

краудфандингу в Україні є відсутність правового поля та відповідних 

специфічних механізмів, які впорядковують відносини між власниками бізнес-

ідей та потенційними інвесторами. 

Отже, важливим завданням для України, в контексті запровадження 

краудфандингового механізму залучення фінансування, є формування 

відповідного інституційного середовища, що максимально ускладнить його 

дискредитацію. Оскільки значна кількість механізмів спільного інвестування, 

що успішно зарекомендували себе в інших країнах, остільки в Україні були 

використані в злочиних схемах, в результаті чого їх практичне використання на 

сьогодні є неможливим.  

 

 

 

3.2. Інституційні пріоритети державного регулювання залучення 
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зовнішнього фінансування в Україну 

 

Держава, через діяльність своїх інституційних структур, традиційно 

відіграє значну роль у процесах економічної трансформації. Різні види відносин 

між економічними агентами, значною мірою, організовані через інституційне 

середовище, яке створюється із застосуванням інструментів державного 

апарату. Проте, роль держави в трансформаційних процесах, загалом та в 

механізмах залучення зовнішнього фінансування, зокрема, зазнає серйозних 

змін у нинішніх умовах. Основні зміни (які вже реалізуються й мають бути 

реалізованими в процесі ринкової трансформації) можна представити 

наступним чином (рис. 3.6.). 

1. Відмова від екзогенного впливу на економіку та на процеси залучення 

зовнішнього фінансування. Неефективна модель державного управління 

залученням зовнішнього фінансування використовує фінансування як спосіб 

балансування між обсягами державних доходів і державних видатків. 

Фінансування дозволяє покрити перевищення витрат над доходами, не 

використовуючи емісійні методи, проте сутність проблеми не змінюється. 

Зокрема, в цих умовах неможливо провести структурні зміни та забезпечити 

якісний прорив у ефективності використання фінансових та інших ресурсів у 

економіці. Окрім того, екзогенний вплив на економіку, з боку держави, 

породжує додаткову макроекономічну нестабільність й уповільнює процеси 

ринкової адаптації. Зокрема, це стосується ставки позичкового відсотку на 

ринку позикового капіталу, що не дозволяє фінансовим посередникам 

оптимізувати грошові потоки на міжнародному рівні.  

Таким чином, державна стратегія має зазнати кардинальних змін. 

Держава має здійснювати не екзогенний вплив на економіку, породжуючи 

додаткові дестабілізуючі фактори, а сприяти повноцінній ендогенній обробці 

релевантної інформації всередині економічної системи. Така інформація, в 

першу чергу, стосується цінових та інституційних чинників, які створюють 

передумови для формування раціональних стратегій у різних групах 

економічних агентів. 
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Рис. 3.6. Основні зміни в контексті державного регулювання 

залученням зовнішнього фінансування 

Розвинене фінансове середовище є однією з основних умов зростання 

економічної ефективності української економіки [59, с. 188]. Держава має 

враховувати співвідношення між суспільним боргом і приватним багатством.  

Це співвідношення вказує на те, що обсяги боргу негативно впливають на 

динаміку приватного багатства та збільшують розрив між фактичним та 

потенційним ВВП. У зв’язку з тим, що це й знижує загальну адаптивність 

макроекономічної системи, то можна стверджувати, що неефективна 

інституційна державна політика збільшує коефіцієнт Оукена, тобто відносно 

незначний приріст безробіття в галузях господарства, призводитиме до 

суттєвого відставання в обсягах ВВП від потенційного рівня. Відповідно, 

інституційна гнучкість та зменшення екзогенного впливу держави на економіку 

знижуватимуть коефіцієнт Оукена, а, отже, й вразливість макроекономічної 

системи від «шоків» попиту або пропозиції. 

2. Орієнтація на стратегічні цілі й довготермінову стабільність. Так як 

циклічність іманентно присутня в усіх існуючих економічних системах світу, то 

надмірна концентрація на короткостроковому періоді призводить до 

інституційної невідповідності та структурної розбалансованості головних ланок 

залучення зовнішнього фінансування в трансформаційній економіці. У зв’язку з 

цим, економічна стабільність може бути досягнута лише із використанням 

стратегічних інструментів, одним із яких є модель таргетування, яка отримала 

Основні зміни в держаному 

регулюванні на сучасному етапі 
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значне розповсюдження в другій половині XX ст. [19, с. 58]. Таргетування може 

мати різні форми. Доцільно розглянути переваги й недоліки кожної з них у 

контексті залучення зовнішнього фінансування в умовах трансформації 

економіки. 

а) Таргетування обмінного курсу через забезпечення строгої відповідності 

між курсом національної та іноземної валюти. Проте, цей підхід сприяє 

переважно формальній стабільності, в той час як економічна сутність 

монетарних проблем може, навіть, загострюватися. Стабільний валютний курс, 

за умов міжнародного руху капіталу, створюватиме можливість 

короткострокового припливу / відтоку кредитного капіталу в залежності від 

різниці у величині відсоткових ставок на національному та світовому ринках. У 

зв’язку з цим, фінансові установи матимуть перманентну загрозу ліквідності в 

разі відтоку капіталу, та вірогідність структурних фінансових криз – 

зростатиме. Залучення зовнішнього фінансування в таких умовах, також 

відбуватиметься під впливом спекулятивних очікувань та намагання отримати 

короткостроковий прибуток від різниці в процентних ставках. Стратегічні 

інституційні проекти не отримуватимуть належної уваги від інвесторів, тому що 

не будуть здатні забезпечити високий рівень прибутковості в 

короткостроковому періоді. Тому, ця модель таргетування може бути визнана 

такою, що не відповідає національним інтересам України. Її неефективність 

також підтверджується негативним досвідом Чилі у 1970-х роках та Мексики й 

Росії в 1990-х роках [28, с. 62]. 

б) Таргетування на базі валютного бюро («currency board»). У цьому 

випадку, обмінний курс фіксується до обраної резервної валюти. Додаткова 

емісія та загальна пропозиція національної грошової одиниці повністю 

(стовідсотково) забезпечено резервною валютою. Такий підхід, у більшій мірі, 

відповідає довгостроковій стабільності в зв’язку з тим, що обсяг грошової маси 

не може зростати виключно через стратегію Центрального банку країни з 

трансформаційною економікою, а отже, вірогідність галопуючої інфляції 

знижується, а гіперінфляції – майже дорівнює нулю. Проте, як зазначає В. 

Стельмах, ця модель має й свої недоліки [85, с. 2-6]. У контексті залучення 

зовнішнього фінансування, необхідно відзначити, що режим валютного бюро 
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створює негнучку монетарну систему та підсилює фінансову залежність від 

монетарної політики, що проводиться в країні, валюта якої використовується як 

резервна. В разі зростання/зменшення пропозиції грошей у країні із резервною 

валютою, відповідна динаміка спостерігатиметься й у національній економіці. 

Так як економічний розвиток та інтереси розвинутих (у якості резервної валюти 

має сенс запроваджувати лише валюту економічно розвинутої країни) й 

трансформаційних країн є різними, то така негнучкість створюватиме проблеми 

для залучення зовнішнього фінансування в Україні. Тобто, така модель хоча й 

має певні переваги, в порівнянні з попереднім варіантом, все ж не максимізує 

ефективність трансформаційних процесів. 

в) Запровадження спільної валюти для низки країн (на зразок євро). Цей 

режим таргетування відповідає дуже високому рівню інтеграції економік країн, 

які здійснюють спільну монетарну (та, як правило, фіскальну) політику. 

Входження України в зону євро стане можливим лише після того, як процеси 

інтеграції вийдуть на якісно новий рівень. Проте, остаточне рішення щодо 

доцільності використання цього варіанту, може бути прийняте тільки після 

комплексної оцінки всіх чинників монетарного та реального секторів. Країни з 

високим рівнем фінансової стабільності й незалежності (наприклад, Велика 

Британія), можуть обрати стратегію незапровадження євро. На сучасному етапі 

інтеграції й економічного розвитку, варіант входження України не може бути  

розглянутим у повній мірі, тому що для цього відсутні інституційні, фінансові 

та інтеграційні передумови. Таким чином, необхідно зосередитися на інших 

формах таргетування. 

Серед альтернативних варіантів необхідно розглянути монетарне та 

інфляційне таргетування. Монетарне таргетування може бути запроваджене 

через відповідний контроль за зростанням монетарних агрегатів (зокрема, М2). 

До переваг монетарного таргетування традиційно відносять «суверенність» 

(Центральний банк має можливість впроваджувати політику без додаткових 

консультацій або узгодження з іншими державами), високий рівень контролю 

та об’єктивність і оперативність вимірювання грошових агрегатів [19, с. 63-64]. 

На наш погляд, монетарне таргетування має й низку додаткових переваг для 

країн із трансформаційною економікою. Перш за все, воно дозволяє 
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сформувати раціональні очікування всім економічним агентам. Якщо відома 

зміна пропозиції грошей в країні (наприклад, зростання агрегату М2 на 3-5% на 

рік), то з двох основних чинників фінансового ринку (попиту та пропозиції), 

чинник пропозиції стає абсолютно передбачуваним та дозволяє, відповідним 

чином, оптимізувати рівень індивідуального попиту.  

Окрім того, монетарне таргетування дозволяє забезпечити довгострокову 

стабільність через рівномірне й помірне зростання обсягів грошової маси. За 

таких умов, інфляційний та кредитний бум будуть практично неможливими, а, 

отже, й глибина фази рецесії, відповідним чином, зменшуватиметься. Темпи 

економічного зростання – під час фази буму та темпи скорочення ВВП – під  

час фази спаду, будуть зменшуватися; таким чином, зменшуватиметься й 

загальна амплітуда економічної кон’юнктури. В довгостроковому періоді це 

матиме позитивні наслідки, так як обсяг нераціональних інвестицій під впливом 

неринкової величини процентних ставок, зменшуватиметься. В цілому, 

монетарне таргетування має схожість із «золотим стандартом» у тому 

контексті, що динаміка пропозиції грошей є передбачуваною й суттєві 

коливання, практично, відсутні. Це створює передумови для стабільного 

розвитку залучення зовнішнього фінансування в національну економіку. 

Передбачувана динаміка пропозиції грошей дозволить мінімізувати монетарні 

ризики для інвесторів (які є безпосередньо пов’язані із вірогідністю 

непередбачуваної інфляції). Таким чином, структура залученого фінансування 

максимально відповідатиме стратегічним інтересам держави та інших суб’єктів 

економіки. 

На сьогоднішній день значної популярності в наукових колах набуло 

інфляційне таргетування. Ця форма таргетування включає забезпечення 

динаміки цін лише в межах заздалегідь встановленого діапазону [19, с. 65]. Так 

як цінова стабільність вважається пріоритетним завданням грошово-кредитної 

політики, то, на думку багатьох дослідників, саме інфляційне таргетування має 

використовуватися в Україні [87, с. 22]. Проте, цілі й фактичні результати 

мають бути чітко розмежовані, особливо в тому аспекті, який стосується 

фінансової сфери. Той факт, що інфляційне таргетування безпосередньо 

спрямоване на контроль над рівнем цін, не означає, що в довгостроковому 
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періоді саме ця стратегія призводитиме до максимального контролю над 

інфляцією. Це пов’язане з трансмісійним механізмом, який існує в грошово-

кредитній сфері. Держава не впливає безпосередньо на рівень цін. Відхилення 

фактичного ВВП від потенційного рівня, впливає на інфляцію в наступному 

періоді [58, с. 47]. В такий же спосіб й динаміка грошової маси впливає на 

рівень цін лише в наступному періоді. 

Наявність цього лагу значно ускладнює практичну реалізацію принципів 

інфляційного таргетування. В зв’язку з тим, що державна політика у такому  

підході завжди діє із певним запізненням, то економіка (як монетарний, так і 

реальний сектор) може отримувати неоднозначні сигнали й дестабілізовуватися 

в умовах макроекономічної нестабільності. Наприклад, якщо держава збільшує 

обсяги грошової маси з метою стимулювання економіки, яке за прогнозами не 

має призводити до надмірної інфляції, а в наступному періоді непрогнозовано 

зростає агрегований попит у економіці, тоді економіка може отримати 

«інфляційний шок». Аналогічно за умов скорочення грошової маси, заради 

стримування інфляції в наступному періоді та одночасного падіння 

агрегованого попиту в економіці, може спостерігатися «регресійний розрив» у 

економіці та можливим є розвиток кризових явищ. Центральний банк країни 

має також зважати на можливі зміни у фіскальній політиці уряду на інфляцію 

[68, с. 311]. Тому, будь-які непередбачувані зміни в інших ринкових параметрах 

можуть призводити не лише до недосягнення цінової стабілізації, але й 

погіршення загальної макроекономічної ситуації. 

Проте критика інфляційного таргетування стосується не лише 

практичних аспектів реалізації принципів досягнення цінової стабільності. 

Такий підхід містить і низку теоретичних недоліків. По-перше, так як ціни 

різних товарів у економіці не змінюються односпрямовано та пропорційно, 

необхідним є застосування індексів для вимірювання динаміки цін. 

Використання різних індексів (наприклад, Ласпейреса, Пааше або Фішера) 

призводитиме до різних результатів і рекомендацій. Будь-який вибір не буде 

оптимальним, так як у якості «ваг» використовуватиметься або базовий, або 

звітний період, або певне їх співвідношення. Іншими словами, за будь-яких 

умов, буде присутній значний рівень абстракції, й вести мову про цінову 
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стабільність можна буде лише з певною мірою умовності. По-друге, цінова 

стабільність не може ототожнюватися із незмінністю цін. Так як виробничі 

технології та вподобання споживачів постійно змінюються, тоді й ціни не 

можуть залишатися незмінними. Важливим є також не лише загальний рівень 

цін, але й їх структура. Саме відносні ціни слугують об’єктивним орієнтиром 

для підприємців і фінансових посередників у процесі спрямування обмежених 

економічних ресурсів до найбільш продуктивного використання. 

Можна погодитися із прихильниками інфляційного таргетування в тому, 

що недопущення гіперінфляції та перманентної галопуючої інфляції є 

необхідним для сталого розвитку монетарного та реального секторів. Проте, 

основна увага має бути зосереджена не на фіксації цінового рівня за рахунок 

обраних статистичних індексів, а на створенні загальних умов для задоволення 

потреб економічних агентів у стабільному інституційному середовищі. В 

такому плані, монетарне таргетування, в більшій мірі, створює такі передумови, 

що формують раціональні очікування у всіх груп суб’єктів та є максимально 

зорієнтованими на довгострокову перспективу. Тому, незважаючи на значну 

популярність інфляційного таргетування в наукових колах, саме цей підхід має 

значні теоретичні та практичні недоліки та не може вважатися оптимальною 

формою досягнення фінансової стабільності в трансформаційних економіках. 

Отже, аналізуючи різні варіанти режимів таргетування для забезпечення 

довгострокової фінансової стабільності, оптимальним варіантом виглядає 

монетарне таргетування. Систематизовано переваги монетарного таргетування, 

в порівнянні з таргетуванням валютного курсу (за усіма трьома варіантами, що 

розглядалися) та інфляційним таргетуванням наведено в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3. 

Переваги монетарного таргетування в порівнянні з іншими 

режимами таргетування (теоретичний та практичний аспекти) 

Режим таргетування Переваги монетарного таргетування 

 Теоретичні Практичні 

Таргетування валютного 

курсу 

– реалізація 

довгострокових 

національних інтересів; 

– незалежність 

Центрального банку при 

проведенні монетарної 
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– можливість вільного 

міжнародного руху 

капіталу та орієнтація 

інвесторів на реальні 

проекти, а не на 

короткострокові 

прибутки внаслідок 

спреду у відсоткових 

ставках 

політики; 

– контроль та 

об’єктивність 

вимірювання грошових 

агрегатів 

Інфляційне таргетування – виключає необхідність 

застосування індексів та 

зменшує рівень 

абстракції; 

– більша гнучкість цін та 

відповідність структури 

цін потребам 

економічних агентів 

– відсутність 

додаткового часового 

лагу між прийняттям 

рішень та впливом на 

монетарні показники; 

– формування 

раціональних очікувань у 

суб’єктів 

Таким чином, в умовах трансформації економіки оптимальним виглядає 

режим монетарного таргетування. Він створюватиме й умови для формування 

інституційного середовища, необхідного для розвитку залучення зовнішнього 

фінансування. Довгострокова монетарна стабільність та раціональні очікування 

економічних агентів можуть сприяти розвитку залучення зовнішнього 

фінансування як на рівні державних програм, так і на рівні приватних 

інституцій. Фінансова стабільність та передбачуваність валютної політики 

знизить обсяг ризиків і невизначеності, притаманні для вітчизняної економіки 

та підвищить її привабливість для міжнародних інвесторів. 

Можна буде очікувати на реалізацію довгострокових проектів з МВФ, 

групою Світового банку та іншими фінансовими інституціями. Хоча в 

довгостроковому періоді Україна має прагнути до мінімізації фінансової 

залежності від зовнішніх інституцій та серйозно знизити величину державного 

боргу, під час трансформаційних перетворень певні фінансові кредити в межах 

існуючих та нових міжнародних договорів є необхідними, тому що 
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трансформаційні перетворення потребують фінансових ресурсів.  

3. Спрямування значних ресурсів держави на комплексну економічну 

інтеграцію. Україна впродовж усього періоду незалежності приділяє значну 

увагу співпраці з різноманітними фінансовими інституціями. Проте, загальної 

концепції й стратегічного підходу, який би об’єднував усі форми фінансової та 

інституційної співпраці на міжнародному рівні, не вироблено й дотепер. В 

зв’язку з цим, необхідно виділити основні принципи, які мають бути покладені 

в основу міжнародної фінансової стратегії України. Вихідним пунктом є те, що 

фінансова система країни має забезпечувати як задоволення фінансових потреб 

резидентів і нерезидентів, так і забезпечувати комплексний розвиток реального 

сектору економіки. Роль залучення зовнішнього фінансування також охоплює 

як суто фінансові аспекти, так і проекти, реалізація яких пов’язана з реалізацією 

середньо- й довгострокових проектів у різних галузях економіки. 

Задля максимізації ефективності фінансової галузі, загалом і системи 

залучення зовнішнього фінансування, зокрема (що не має ототожнюватися із 

максимізацією обсягів цієї галузі), необхідним є стимулювання заощаджень та 

зростання потенціалу фінансового сектору [66, с. 21]. Зростання частки 

заощаджень необхідне для довготермінових змін із декількох причин. По-

перше, тільки реальні заощадження можуть слугувати базою для майбутніх 

інвестицій. Та частка національного доходу, яка не використана на споживчі 

витрати, може бути збережена та інвестована, що створить додаткові стадії у 

процесі капітального виробництва та сприятиме зростанню продуктивності 

праці та ефективності виробництва в довгостроковій перспективі. Якщо ж 

інвестиції фінансуються не за рахунок реальних заощаджень, а через грошову 

емісію або запозичення, тоді обсяг реальних інвестиційних ресурсів у економіці 

не змінюється. Отже, можливою є лише зміна відсоткових ставок, але не обсяг 

капітальних засобів. Інвестори будуть змушені змінити структуру інвестування, 

збільшуючи частку інвестицій у довгострокові проекти, але за незмінного 

обсягу наявних ресурсів, не всі проекти можуть бути реалізовані, й наступна 

рецесія постає неминучою.  

По-друге, оптимізація процесів залучення зовнішнього фінансування 

можливе лише в умовах зростання обсягів заощаджень у економіці, тому що це 
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єдиний можливий варіант розвитку, за якого інтереси різних економічних 

агентів є сумісними та взаємовигідними. Якщо інвестиції фінансуються з 

емісійних джерел, то рівень відсоткових ставок постає неринковим. Окрім того, 

відбувається перерозподіл фінансових ресурсів на користь суб’єктів, які мають 

можливість отримати доступ до коштів раніше, ніж зросте загальний рівень цін.  

Таким чином, головним джерелом довгострокового фінансового розвитку 

мають вважатися реальні заощадження, а кредитування МВФ та групи 

Світового банку має використовуватися для проведення інституційних 

перетворень, наближення правової системи України до європейських стандартів 

та зміцненні загальноекономічної й фінансової інтеграції. Співпраця з 

міжнародними фінансовими інституціями має бути, відповідним чином, 

структурована для того, щоб функції співпраці були рівномірно розподілені, а 

також утворювали загальну комплексну систему. Виглядає доцільною 

реалізація кредитних програм та форм фінансової співпраці, яку слід 

запроваджувати переважно через МВФ, у той час як співпраця із групою 

Світового банку може стосуватися переважно реального сектору економіки. 

Зростання обсягу реальних заощаджень відіграє важливу роль і в тому 

контексті, що створює необхідну базу для комплексної інтеграції з 

європейськими й світовими фінансовими партнерами. Наявність відповідного 

обсягу реальних заощаджень вказує на те, яка частка інвестиційних проектів в 

Україні може бути реалізована за допомогою внутрішніх заощаджень, і в якій 

мірі необхідним є залучення зовнішнього фінансування. До того ж, в умовах 

вільного руху капіталу, певна кількість внутрішніх інвестицій може бути 

спрямована за кордон, і відповідна частка іноземного фінансування може 

виявитися більш високою, ніж очікується ex ante. Проте головним аспектом у 

цьому контексті є те, щоб рух фінансового капіталу відбувався під впливом 

ринкових чинників. У середовищі вільної конкуренції, інвестори вкладатимуть 

кошти та інші види ресурсів у ті проекти, де очікувана норма дохідності є 

вищою, ніж інші альтернативні варіанти й де чиста теперішня вартість є 

додатною.  

За умов лібералізації податкового законодавства й наближення правових 

гарантій до міжнародних стандартів, структура інвесторів може зазнати значних 
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змін. Зокрема, може значно збільшитися частка невеликих інвесторів у 

національній економіці, так як інституційні перешкоди будуть мінімізовані, а, 

отже, й величина постійних витрат (які не залежать від обсягу виробництва) 

може бути знижена. Тобто точка беззбитковості буде досягатися завдяки 

зменшенню обсягу виробництва товарів або реалізації послуг, що сприятиме 

розвитку конкуренції. В контексті залучення зовнішнього фінансування, це 

також є важливим, так як зростання конкуренції сприятиме розвитку нових 

фінансових послуг за мінімально можливих витрат. Можна очікувати на більш 

повне задоволення потреб споживачів та на певне зниження Індексу 

Герфіндаля-Хіршмана й наближення умов функціонування галузі до умов 

досконалої конкуренції (йдеться про відносне наближення, так як фінансова 

галузь залишатиметься прикладом ринку монополістичної конкуренції через 

свої інституційні особливості). 

Необхідно дослідити відмінності між теперішнім розвитком галузі в 

контексті залучення зовнішнього фінансування та її можливим станом після 

зростання конкуренції та рівня інтегрованості в світові фінансово-економічні 

системи. На сьогодні досягнення стабільності в фінансовій (зокрема, в 

банківській) системі досягається через зростання капіталізації фінансових 

установ. Так як загальний обсяг фінансових ресурсів у економіці, в кожному 

моменті часу є фіксованим, то зростання капіталізації досягається через 

об’єднання або поглинання одних фінансових установ іншими. Хоча в 

короткостроковому періоді це призводить до певної стабілізації, але ця 

стратегія не вирішує фундаментальної проблеми невідповідності обсягу 

резервів установ по відношенню до попиту, який може бути сформований під 

час «банківської паніки» або зростання загального рівня невизначеності в 

економіці. Окрім того, в разі зниження конкуренції, обсяг інновацій у галузі 

також буде знижуватися, що позначиться на довгостроковому розвитку та 

економічному зростанні. 

У зарубіжній практиці, окрім об’єднання та поглинання, задля зростання 

капіталізації, широко застосовуються такі методи, як ІРО (первинне публічне 

розміщення акцій), залучення іноземного капіталу та розвиток послуг Private 

Banking [13, с. 9]. Ці методи можуть бути адаптовані до українських реалій; 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


178 

можна очікувати, що в разі залучення до цього процесу інших економічних 

агентів (окрім, власне, банківських установ) процес капіталізації та досягнення 

загальної макроекономічної стабільності може стати більш ефективним через 

те, що безпосередньо враховуватимуться інтереси й інших економічних агентів 

(інвесторів, споживачів тощо), й неможливою ставатиме олігополістично-

картельна змова між фінансовими установами з метою олігополістичної 

максимізації прибутку. Тому цей сегмент ринку має бути відповідно 

врегульований державними структурами, з метою усунення негативних 

екстерналій. 

В цьому зв’язку виникає питання щодо вибору оптимальної державної 

стратегії регулювання галузі. Існують пропозиції, що держава має сприяти 

об’єднанню дрібних банків та створенню банківських синдикатів [15, c. 91]. 

Проте, як слушно зазначає Я. Грудзевич, сутність проблеми не може бути 

вирішена в такий спосіб, так як відбудеться лише сумування активів окремих 

банків, а загальний рівень капіталізації банківської системи – не зміниться [20, 

c. 118]. Тобто, якщо загальний рівень стабільності банківської системи не 

зміниться, а вірогідність криз у короткостроковій перспективі знизиться (через 

більший рівень капіталізації), то нестабільність у довгостроковій перспективі 

лише зросте. Так як це суперечить загальній стратегії розвитку фінансової 

галузі та залученню зовнішнього фінансування (які мають, у першу чергу, бути 

зорієнтованими на довгостроковий період), державна політика не повинна 

сприяти штучному зростанню концентрації банківського капіталу. 

Натомість, державна стратегія має бути спрямована на створення таких 

умов, які дозволять, з одного боку, забезпечити максимальне задоволення 

потреб споживачів фінансових послуг, а з іншого – сприяти використанню 

«ефекту масштабу» виробництва в ринковий спосіб; тобто компанії можуть 

отримувати перевагу в конкурентній боротьбі лише за умов більш ефективної 

організації виробництва, а не створенні юридичних або інституційних бар’єрів 

для функціонування компаній іншого типу (в цьому випадку – з більш низьким 

рівнем капіталізації та активів). Задля досягнення таких умов важливим є, по-

перше, створення прозорих умов заснування, реорганізації та функціонування 

фінансових установ та, по-друге, забезпечення адекватного резервного покриття 
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зобов’язань установ. Фінансові установи зацікавлені в утриманні мінімально 

можливих резервів, тому що додаткові вільні кошти можуть бути використані з 

метою інвестування та отримання додаткових прибутків. Проте, стратегія 

такого плану є непродуктивною з позицій загальноекономічної ситуації. 

Невідповідність резервів наявному або можливому попиту з боку фізичних та 

юридичних осіб безпосередньо шкодить їх інтересам, а також призводить до 

невиконання фінансовими установами зобов’язань стосовно виплати коштів, 

особливо за депозитами до запитання. Окрім того, збитки певних фінансових 

установ унаслідок занадто ризикованої кредитної або інвестиційної політики 

можуть бути покриті за рахунок інших установ (через Фонд гарантування 

вкладів чи інші інституційні механізми), що створює кризу несумлінності 

(«moral hazard») серед вітчизняних установ, що загрожує ще більшою 

екстерналізацією збитків та нераціональною політикою менеджменту в 

довгостроковому періоді.   

Так як відповідність резервів до обсягу залучених коштів – це відносний, 

але не абсолютний показник, то він створює умови для функціонування 

фінансових посередників із різним обсягом наявних фінансових ресурсів, 

капіталу, активів тощо. Можливою є ситуація, коли певний набір фінансових 

послуг надаватиметься великими фінансовими установами (якщо в цьому 

сегменті фінансового ринку наявний позитивний «ефект масштабу»), в той час, 

як інший набір послуг може надаватися переважно середніми й невеликими 

установами (за наявності від’ємного «ефекту масштабу»). Деякі сектори ринку 

(за наявності нейтрального «ефекту масштабу») можуть бути зайняті 

установами з різним обсягом активів, а у результаті додаткової конкуренції 

виграють споживачі й загальноекономічна ефективність. 

Держава не має ставити за мету визначення ex ante тих секторів, які 

відповідатимуть великим, середнім або малим установам, тому що цей процес є 

динамічним і має визначатися ендогенно, але не екзогенно. Необхідно 

встановити єдині для всіх економічних агентів «правила гри». Це сприятиме 

розвитку залучення зовнішнього фінансування відповідно до ринкових 

механізмів і національних інтересів. Вільний рух грошових коштів і 

економічних ресурсів є необхідною складовою комплексного процесу 
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міжнародної інтеграції. Залучення зовнішнього фінансування на ринковій 

основі дозволить сформувати сучасні економічні відносини в фінансовій та 

інших сферах. Так як інституційне середовище не може штучно створити 

економічні відносини, для яких немає передумов (а, навпаки, лише відображає 

ті відносини, які існують у суспільстві), то створення таких відносин має 

відбуватися, за допомогою держави – не адміністративно (через затвердження 

програм розвитку, темпів модернізації тощо), а ринково (через інтеграцію та 

свободу економічних агентів у залученні зовнішнього фінансування).  

4. Зміна філософії щодо ролі держави в макроекономічних процесах. 

Вдосконалення інституційних механізмів залучення зовнішнього фінансування 

неможливе без зміни загальнометодологічних підходів щодо ролі держави в 

економіці. Остання глобальна фінансово-економічна криза продемонструвала 

невідповідність кейнсіанської інтерпретації циклічності по відношенню до 

реальних макроекономічних процесів. Теорія, відповідно до якої виникнення й 

розвиток економічних криз є наслідком дії суто ринкових чинників, та 

ефективна державна політика, яка полягає в стимулюванні сукупного попиту, 

може сприяти зростанню зайнятості та упередити виникнення рецесії, є 

спростованою як економічною теорією, так і практикою останніх років. Роль 

держави як економічного агенту, який має виключні повноваження та 

можливості, що кардинально відмінні від усіх інших суб’єктів, призводила до 

нераціональних дій та зростання амплітуди циклічних коливань. Розвиток 

залучення зовнішнього фінансування також відбувався непослідовно й 

знаходився під впливом фаз буму та рецесії. 

У таких умовах, нова філософія ролі держави в контексті залучення 

зовнішнього фінансування має базуватися на наступних принципах (рис. 3.7.).  

Перш за все, держава не може діяти ізольовано від інших економічних 

агентів. Інші суб’єкти економіки 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 необхідно зазначити, що взаємовигідна їх реалізація 

неможлива без інституційної та правової підтримки з боку держави. В першу 

чергу, це стосується процесів трансферу власності між різними економічними 
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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. У сьогоденні  існують 

значні диспропорції податкової складової бюджетних ресурсів, які можуть бути 

усунені в разі проведення відповідних реформ [82, c. 183]. Отже, лібералізація 

податкового законодавства сприятиме, в тому числі, й більш повній реалізації 

власних інтересів держави. 

 

Рис. 3.7. Функції держави в контексті залучення зовнішнього 

фінансування 

Інституційна складова має бути зорієнтована на відповідність сучасним 

вимогам глобалізованого та динамічного суспільства. В цьому плані, держава 

має встановити лише загальні принципи ведення господарських операцій 

різними економічними агентами (в першу чергу, фінансовими посередниками) 

й не створювати додаткових регуляторних механізмів, які гальмуватимуть 

процес стратегічних інституційних реформ у країні. При цьому, права всіх 

сторін мають гарантуватися, включаючи адекватність резервів фінансових 

установ, які мають бути розраховані з позицій вірогідного зростання 

невизначеності та надмірного попиту на фінансові активи. Інституційні бар’єри 

для «переливу капіталу» між монетарним та реальним сектором повинні бути 

скасовані. Вільний рух капіталу буде одним із проявів ефективності залучення 

зовнішнього фінансування в Україні. 

Держава має сприяти комплексній реалізації національних та 
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інтеграційних інтересів. На сучасному етапі трансформації української 

економіки ці інтереси мають розглядатися як єдині й нерозривні, тому що, по-

перше, ефективна трансформація неможлива без співпраці з міжнародними 

партнерами, а, по-друге, комплексна інтеграція є взаємовигідним процесом, 

який дозволить максимізувати ефективність міжнародного розподілу праці в 

світовій економіці. Інтеграція відіграє особливу роль у процесі залучення 

зовнішнього фінансування. Усунення інституційних бар’єрів сприятиме виходу 

ситуації в цій галузі на якісно новий рівень, як у кількісному (обсяги залученого 

фінансування), так й якісному (рівень послуг, що надаються та загальна 

динаміка ринку) вимірах. На сучасному етапі доцільними є наступні пріоритети 

державної політики: 

а) у короткостроковій перспективі залучення боргового фінансування для 

проведення структурних та стратегічних реформ. Сучасний соціально-

економічний стан є досить складним, тому Україна змушена вдаватися до 

проектів додаткової фінансової допомоги та боргового фінансування. Проте, всі 

дійсні зобов’язання нашої держави мають виконуватися відповідно до 

узгоджених термінів. Виглядає вкрай важливим підтримання іміджу надійного 

міжнародного партнера, навіть, якщо в короткостроковій перспективі загальне 

боргове навантаження на вдасться знизити в значній мірі. Додаткове 

фінансування, що залучене й буде залучене в межах міжурядових угод, має 

бути спрямоване на здійснення структурних реформ та створення передумов 

для економічної інтеграції, в тому числі й у фінансовій сфері. Таким чином, 

залучення зовнішнього фінансування виступатиме як одним із методів 

проведення необхідних реформ, так й індикатором їх ефективності; 

б) у довгостроковій перспективі мінімізація обсягів боргового 

фінансування та величини державного боргу. Стратегічний розвиток і 

досягнення європейського рівня за основними макроекономічними 

параметрами має супроводжуватися із випереджаючим зменшенням боргового 

навантаження на економіку. Після проведення першого етапу структурних 

реформ, необхідно спрямувати необхідні ресурси (відповідно до міжнародних 

зобов’язань) на погашення основної суми заборгованості та утриматися від 

подальшого нарощування державного кредитування. Таким чином, у 
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довгостроковій перспективі ринок зовнішнього фінансування стане більш 

зорієнтованим на потреби приватного сектору. Ця трансформація дозволить не 

відволікати значну частку національного доходу на закордонні виплати, а також 

сприятиме встановленню ринкових процентних ставок. 

Монетарний вплив держави на економіку не відбувається миттєво й 

проходить певні стадії. У цьому аспекті, можна вести мову про низку 

трансмісійних механізмів, які відбуваються в економіці та які мають бути, 

відповідним чином, оптимізовані. Тобто, необхідно враховувати як часовий лаг, 

так і вплив на інші чинники, окрім об’єкту, на який спрямована державна 

політика. Зокрема, держава має значну увагу приділяти трансмісійному 

механізму, який демонструє довгостроковий вплив монетарної експансії на 

поведінку інвесторів та структуру виробництва. Зростання грошової маси в 

обсягах, що перевищують темп, який відповідає довгостроковому темпу 

економічного зростання, сприятиме зниженню відсоткових ставок, нижче за 

рівноважний рівень, збільшенню питомої ваги довгострокових проектів за 

зниження загального обсягу інвестування та формуванню неоптимальної 

структури виробництва. Беручи до уваги ці ризики, контроль за динамікою 

грошової маси є одним із стратегічних завдань фінансової стабілізації. Він має 

включати наступні етапи. 

1. Визначення довгострокового темпу економічного зростання на основі 

висновків міжнародних експертних агентств.  

2. Встановлення на цій основі граничного темпу зростання грошової 

маси. Трансформаційні економіки мають потенціал до випереджаючого 

економічного зростання в порівнянні з економічно розвинутими країнами 

(через низький вихідний рівень). Проте, навіть за оптимістичного прогнозу, 

нераціонально встановлювати темп зростання грошової маси на рівні 10-15 % 

на рік, задля мінімізації ризиків непередбачуваної інфляції. Навіть зростання 

грошової маси на 3-5 % на рік, може бути цілком достатнім у разі гнучких цін 

та належного рівня фінансово-економічної інтеграції. 

3. Реалізація принципів монетарного таргетування, відповідно до 

обраного темпу зростання грошової маси та обраного грошового агрегату. На 

нашу думку, найбільш доцільно здійснювати монетарне таргетування на основі 
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агрегату М2, тому що він, по-перше, найбільше корелює з динамікою ВВП, та, 

по-друге, відповідає сутності грошей та їх функцій.  

Держава має зосередитися на забезпеченні стабільного та помірного 

зростання грошової маси в довгостроковому періоді. Навіть, у разі 

короткострокових відхилень, за умов забезпечення визначеного 

довгострокового темпу, економіка країни отримає необхідне середовище для 

формування раціональних очікувань та покращення інвестиційного клімату. 

Так як держава здійснює контроль за обсягом грошової маси, в більшій мірі, 

опосередковано, необхідним є створення правових механізмів контролю за 

діяльністю інших суб’єктів, зокрема фінансових посередників. Правовий 

контроль має стосуватися забезпечення прав усіх суб’єктів економіки та не 

розповсюджуватися на адміністративне регулювання чи регламентування всіх 

аспектів господарської діяльності. Встановлення оптимальних вимог щодо 

обсягів обов’язкових резервів слугуватиме одночасно й методом правового 

регулювання, й методом забезпечення цінової стабільності, так як за досить 

високих вимог щодо обов’язкових резервів та, відповідно, незначних 

надлишкових резервів, комерційні банки та інші фінансові посередники 

матимуть дуже обмежені можливості щодо збільшення обсягів наданих 

кредитів, а, отже, й грошової маси. 

Завдяки створенню стабільного монетарного забезпечення, оптимізація 

фінансової та господарської структури відбудеться завдяки дії суто ринкових 

чинників. Ринковий рівень відсоткових ставок створюватиме необхідний 

орієнтир для раціональних інвестиційних рішень з боку вітчизняних та 

іноземних інвесторів. Окрім того, можливим стане утворення нових фінансових 

об’єднань, які включатимуть спільне фінансування із залученням резидентів та 

нерезидентів. 

Цінова стабільність сприятиме диверсифікації механізмів залучення 

зовнішнього фінансування. Стабільне правове забезпечення призводитиме до 

зростання частки приватних інвестицій та розвитку приватного інвестиційного 

сектору. Це є оптимальною моделлю розвитку національної економіки в 

середньостроковій перспективі. Держава повинна зосередитися на погашенні 

кредитних зобов’язань, які можуть утворитися в короткостроковій перспективі. 
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Інтеграція та створення умов для залучення приватних інвесторів є єдиним 

можливим варіантом розв’язання проблем у фінансовій сфері, із одночасним 

дотриманням міжнародних домовленостей та недопущенням використання 

емісії як засобу фінансування дефіциту бюджету. 

Держава, через трансмісійний механізм, може впливати на очікування 

інвесторів і загальну ситуацію в галузі. В цьому плані необхідно розрізняти 

коротко- й довгострокову стратегії держави. При чому, ці стратегії є 

взаємовиключними. Перша полягає в спробі монетарного стимулювання 

економіки, відповідно до кейнсіанської теорії. Зростання грошової маси 

призводитиме до зниження процентних ставок та зростання оптимізму 

інвесторів. У короткостроковому періоді це призводитиме до зростання попиту 

й інвестування у вітчизняну економіку. Проте, так як обсяг реальних 

заощаджень у економіці не відповідає ставкам, які склалися на ринку після 

додаткової монетарної експансії, то оптимізм інвесторів виявиться 

невиправданим і довгострокові проекти виявляться не настільки прибутковими, 

а певна частка з них, взагалі, не зможе бути реалізована. На цьому етапі обсяг 

інвестування в національну економіку значно скоротиться, й інвестори будуть 

змушені реструктуризувати капіталовкладення. Таким чином, короткострокова 

стратегія призводитиме до серйозних фінансових та інституційних проблем у 

довгостроковій перспективі. Залучення зовнішнього фінансування також 

зазнаватиме суттєвого циклічного впливу, так як його обсяги будуть значно 

зростати під час фази буму та різко скорочуватися під час фази рецесії. 

Слід зазначити, що за довгостроковою стратегією динаміка 

макроекономічних показників є іншою. Обсяг грошової маси зростає помірно, 

відповідно до темпів довгострокового економічного зростання. Тому 

кредитного та інфляційного буму в економіці не спостерігається, й зростання 

інвестицій і залучення зовнішнього фінансування в економіку є помірним. 

Тобто, хоча в короткостроковій перспективі динаміка залучення фінансування є 

значно нижчою, в порівнянні з попередньою стратегією, в довгостроковій 

перспективі вона є більш стабільною та ефективною. Так як процентні ставки є 

ринковими, то надмірного інвестиційного оптимізму або песимізму не 

виникатиме, й економічні агенти матимуть можливість сформувати раціональні 
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економічні очікування. На цій основі будуть сформовані оптимальні пропорції 

інвестування як у розрізі окремих проектів, так і у часовому вимірі. Тому частка 

помилкових проектів буде знаходитися в середньостатистичних межах і не буде 

значно зростати під час фази рецесії. Таким чином, різкого відтоку інвестицій та 

фінансування також не відбуватиметься. Хоча національна економіка не може 

не зазнавати впливу загальносвітової циклічності, зважена та обґрунтована 

фінансова політика дозволить не створювати додаткових дестабілізуючих 

чинників у національній економіці. 

Отже, виглядає доцільним дотримуватися довгострокової державної 

стратегії. Це дозволить оптимізувати структуру й терміни залучених коштів, а 

також уникнути значних коливань у динаміці зовнішнього фінансування. 

Орієнтованість на довгостроковий період відповідає й новій філософії, новим 

теоретико-методологічним підходам щодо ролі держави в економіці. 

Оптимізація державної монетарної політики в цій сфері дозволить здійснити 

вплив як на об’єктивні (структуру інвестицій), так і на суб’єктивні чинники 

(очікування інвесторів). У такому підході державі належить визначальна роль у 

формуванні інвестиційного клімату й реалізації комплексної стратегії розвитку 

національної економіки в умовах трансформації. 

Після здійснення структурних реформ у короткостроковій перспективі, 

державна стратегія має бути сфокусована на зменшенні боргового 

навантаження. Зокрема, можливим є об’єктивне порівняння двох альтернатив: 

негайного повернення боргу або здійснення погашення згідно  укладеним 

домовленостям. Будь-які затримки в узгоджених термінах є неприпустимими 

через загрозу іміджу країни як міжнародного партнера. В умовах трансформації 

та глобальної інтеграції значення нематеріальних активів (у тому числі, й на 

рівні міжурядових контактів) займатиме провідні позиції. Тому, довгостроковий 

стабільний розвиток залучення зовнішнього фінансування знаходиться в 

безпосередній залежності від міжнародного авторитету української держави. 

Вдосконалення державних інституційних механізмів залучення 

зовнішнього фінансування на сучасному етапі трансформації має розвиватися в 

напрямі децентралізації, дерегуляції та правового забезпечення. 

Децентралізація має включати формування більшої автономії для 
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господарських суб’єктів усіх рівнів, що може сприяти зростанню частки 

інноваційних послуг у фінансовій сфері. Дерегуляція дозволить зменшити 

адміністративний тиск на суб’єкти господарювання в процесі інвестиційної та 

фінансової діяльності. Якщо на попередньому етапі трансформації досить 

розповсюдженою була тенденція до зростання регулюючого впливу держави, 

включаючи формування алгоритму фінансового контролінгу на підприємствах 

[6, c. 40], то в нинішніх умовах держава має бути зосереджена на стратегічних 

пріоритетах національного розвитку й формуванні належного європейського 

правового забезпечення для залучення зовнішнього фінансування. Ефективне 

правове середовище виконуватиме як функцію стимулювання економічної 

активності та конкуренції, так й інтеграційну функцію в її широкому розумінні. 

Оптимізація державного регулювання залучення зовнішнього 

фінансування є одним із ключових аспектів загальнонаціонального процесу 

трансформації, тому що саме фінансові відносини, прямо чи опосередковано, 

охоплюють усі галузі національної економіки. Після успішної реалізації етапу 

інституційної трансформації та зменшення боргового навантаження на 

економіку, держава матиме змогу сфокусуватися на тих сферах економіки, які 

традиційно відносять до «провалів ринку». Зокрема, можливим є 

запровадження стратегічних пріоритетів екологічної безпеки на 

загальнодержавному рівні [75, c. 277]. Отже, залучення зовнішнього 

фінансування здійснюватиме вплив не тільки на рух фінансових активів, але й 

на загальну структуру економіки країни. 

Державне сприяння оптимізації процесів залучення зовнішнього 

фінансування включає значно більш широкий спектр дій, ніж забезпечення 

відповідного правового регулювання фінансових посередників та ліберальне 

податкове законодавство. Беручи до уваги мікроекономічний аспект залучення 

фінансування, стає очевидним, що фінансування здійснюється не абстрактно в 

економіку певної країни, але є спрямованим на конкретні інвестиційні, 

благодійні та інші проекти. Тому, відповідно врегульованими, мають бути не 

лише галузі, які здійснюють посередницькі послуги під час руху активів на 

міжнародному рівні, але й галузі-реципієнти фінансування. В Україні найбільш 

привабливими для інвестування традиційно були фінансова галузь та 
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промисловість. Фінансова галузь буде реформована як і посередник, так і 

реципієнт іноземних інвестицій. Задля розвитку промисловості доцільно 

наблизити вітчизняні стандарти до міжнародних та мінімізувати 

адміністративний вплив на процеси міжнародної інтеграції в контексті спільних 

промислових проектів. Можна очікувати, що процеси залучення зовнішнього 

фінансування ставатимуть більш комплексними та мультистадійними, в 

порівнянні з нинішнім станом цього процесу. Зокрема, спільні проекти можуть 

включати зустрічні грошові потоки; українські підприємства в різні періоди 

часу матимуть як позитивне, так і негативне зовнішнє сальдо фінансування. 

Проте, в цілому можна очікувати на чисте надходження інвестицій з-за 

кордону, так як трансформаційна економіка містить значний інтерес для 

інвесторів, який може бути трансформований у реальні інвестиції, в разі 

врегулювання питань гарантування прав власності та оподаткування. 

Проте, головна увага має бути зосереджена на інноваційних галузях, які 

можуть забезпечити випереджаюче зростання в найближчому майбутньому. Як 

уже зазначалося, одним із таких напрямів може стати розвиток консультаційних 

та експертних послуг на міжнародному рівні. Трансформаційна економіка 

нашої країни має серйозний науковий та експертний потенціал. Необхідно 

підкреслити, що цей потенціал може бути використаний як додаткове джерело 

залучення зовнішнього фінансування лише в разі відповідної ринкової 

реорганізації. Тобто, вітчизняна пропозиція має бути зорієнтованою на 

міжнародний попит.  

Доцільним виглядає інституційно-правова інтеграція у світовий простір 

на зразок тієї моделі, що запропонована для фінансових посередників. Мова 

може йти про кардинальну зміну ролі держави в науково-освітній галузі. 

В.Матвєєнко  зазначає, що, навіть, класичні функції держави, такі як наука та 

освіта можуть, за певних умов, надаватися ринком [55, c. 253]. Звичайно, такі 

рішення повинні бути зваженими, й вести мову про повний перехід до 

ринкового постачання освітніх і наукових послуг, з метою залучення 

зовнішнього фінансування в короткостроковій перспективі, виглядає 

недоречним. У той самий час, тенденція до зростання частки комерційних 

послуг і ринкових чинників у науковій галузі виглядає виправданим не стільки з 
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позицій безпосереднього залучення зовнішнього фінансування, оскільки через 

опосередковане сприяння цьому процесу, через зростання 

конкурентоспроможності національної економіки. 

Таким чином, зміна філософії, методології у підходах щодо ролі держави 

в макроекономічних процесах є однією з основних передумов оптимізації 

процесів залучення зовнішнього фінансування. Оптимізація дозволить залучати 

такі обсяги фінансування, які відповідають національним інтересам і 

максимально забезпечують реалізацію інтересів та потреб усіх економічних 

агентів.  

Використання режиму монетарного таргетування може створити 

передумови для сталого розвитку інвестиційних відносин та формування 

раціональних очікувань у суб’єктів економіки. У такому випадку, держава, хоча 

й не здійснюватиме активної політики в традиційному розумінні, але 

забезпечить фінансову стабільність, необхідну для комплексної інтеграції, яка 

має бути, в першу чергу, в фінансовій сфері. 

Визначені основні пріоритети сприятимуть одночасній реалізації 

принципів як національного економічного суверенітету, так і європейській та 

світовій інтеграції. Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що суверенітет 

та інтеграція не є несумісними концепціями. В сучасних умовах світової 

глобалізації та трансформації вітчизняної економіки, національний суверенітет 

може бути реалізований лише через якісно розроблену інтеграцію. Зростання 

інтегрованості економіки сприятиме більш досконалій спеціалізації та поділу 

праці, в результаті чого можливим є зростання продуктивності праці та 

національного доходу, що також є однією із складових фінансової стабільності 

(зростання товарної маси, за інших рівних умов, призводитиме до зміцнення 

грошової одиниці країни). Досягнення суверенітету та європейська інтеграція – 

дві сторони одного процесу, який може бути реалізований  завдяки оптимізації 

процесів залучення зовнішнього фінансування. Зміна відносин між державою та 

приватним сектором є необхідною й однією з ключових умов досягнення 

пріоритетів стратегічного розвитку на сучасному етапі трансформації 

української економіки. 
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Висновки до розділу 3 

 

Розгляд напрямів вдосконалення інституційних механізмів на сучасному 

етапі трансформації української економіки дозволяє сформулювати наступні 

найважливіші висновки та узагальнення. 

1. Інституційне середовище визначає напрям, характер та темп 

трансформаційних змін у вітчизняній економіці. Такий вплив не є екзогенним, 

але адаптивність інституційного середовища впливає на темп ринкових 

перетворень. Така адаптивність має спостерігатися як по відношенню до 

факторів сукупного попиту, так і сукупної пропозиції.  

Значення інституційного середовища в умовах трансформації економіки 

зростає, так як переважні обсяги фінансування здійснюються опосередковано. 

Це пов’язано зі зростанням частки трансакційних витрат у загальній структурі 

витрат сучасних підприємств. Фінансові активи рухаються від кредитора через 

фінансового посередника до позичальника, а в зворотному напрямі 

спостерігається рух фінансових зобов’язань. 

2. На інституційне середовище здійснює вплив динаміка валютного курсу 

національної грошової одиниці. В Україні спостерігається довгострокова 

тенденція до зниження курсу гривні по відношенню до долара США. 

Незважаючи на те, що девальвація є вигідною для експортерів у 

короткостроковому періоді, вона може призводити до негативних структурних 

зрушень і не має використовуватись як метод управління грошовими потоками 

в контексті залучення зовнішнього фінансування. 

3. Вдосконалення інституційного середовища в Україні включає 

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: максимізація прибутку 
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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. 

4. Сьогодні в Україні спостерігається так звана «інституційна пастка», яка 

виявляється в неефективному менеджменті, неврегульованості низки 

економіко-правових питань та неоптимальній структурі власності. Інституційні 

реформи та наближення правового забезпечення до європейських стандартів 

можуть сприяти опосередкованому вирішенню цих питань. 

5. Виділяється два блоки напрямів вдосконалення залучення зовнішнього 

фінансування. До першого є приналежними: оптимізація співвідношення 

споживання/заощадження в національній економіці; зростання диверсифікації 

економіки та експорту; інституційний розвиток фінансової системі, зокрема в 

банківській сфері та зростання конкурентоспроможності галузей національної 

економіки на міжнародному рівні.  

Наступний блок напрямів удосконалення механізмів залучення 

зовнішнього фінансування базується на застосуванні запропонованої моделі та є 

зорієнтованим на максимально повне задоволення потреб економічних агентів. 

У даному контексті розглядаються інтереси фірм і підприємств, інвесторів та 

фінансових посередників. 

6. Для проведення комплексних та всеохоплюючих реформ мають 

відбутися наступні реформи в галузі державного регулювання: відмова від 

екзогенного впливу на економіку та процеси залучення зовнішнього 

фінансування; орієнтація на стратегічні цілі та довгострокову стабільність; 

спрямування необхідних ресурсів на комплексну економічну інтеграцію; зміна 

філософії щодо ролі держави в макроекономічних процесах. 

7. До основних функції держави в контексті залучення зовнішнього 

фінансування на сучасному етапі доцільно віднести узгодження інтересів інших 

економічних агентів через правове та інституційне регулювання; реалізацію 

національних та інтеграційних інтересів (які мають розглядатися як складові 

одного процесу) та оптимізацію трансмісійних механізмів у економіці. 
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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. 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 
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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 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, 
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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 
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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 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. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


196 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Абалкин, Л.И. На пути к реформе. Хозяйственный механизм развитого 

социалистического общества. Новый тип экономического мышления. 

Перестройка: пути и проблемы./Л.И. Абалкин. – Избранные труды. – В 4 т. - Т. 

2.. – М.: Экономика, 2000. – 912 с. 

2. Азарова, А. О., Кілимник, Л. А., Новіцька, О. В., Кілимник, І. А. Джерела 

формування та способи залучення позикового капіталу // Економічний простір./ 

А.О. Азарова, Л.А. Кілимник, В.О. Новіцька, І.А. Кілимник. – 2008. – №15. – С. 

126-135. 

3. Анисимов, А.Н., Андрюшкевич, О.А., Денисова, И.М. Условия эффективного 

функционирования новых рыночных экономик // Экономическая наука 

современной России./А.Н. Анисимов, О.А. Андрюшкевич, И.М. Денисова. – 

2002. – № 3. – С. 20-30. 

4. Антонов, В.Б. Оцінка ефективності структурних трансформацій залучення 

прямих іноземних інвестицій в Україні // Регіональна економіка./В.Б. Антонов – 

2010. – № 3. – С. 85–94. 

5. «Великая трансформация» Карла Поланьи: прошлое, настоящее, будущее : 

сб. / общ. ред. Р. М. Нуреев . – М. : ГУ ВШЭ, 2006 . – 321 с. 

6. Басанцов, І. В., Галайко, О. М. Впровадження системи державного 

фінансового контролінгу на стратегічних підприємствах України // Вісник 

СумДУ. Серія «Економіка»./І.В. Басанцов, О.М. Галайко. – 2011. – №4. – С. 35-

41. 

7. Бегларашвілі, О. Інституційні перетворення як важливий чинник впливу на 

ефективність взаємодії підприємств-партнерів // Вісник КНТЕУ./ О. 

Бегларашвілі. – 2010. – №6. – С. 69-78. 

8. Белінська, Я.В. Державна підтримка експорту: зарубіжний досвід та уроки 

для України // Стратегічні пріоритети./Я.В. Белінська. – 2008. – №3(8). – С. 120-

131. 

9. Бернар, И., Колли, Ж.К.Толковый экономический и финансовый словарь. 

Французская, русская, английская, немецкая, испанская терминология: В 2-х т. – 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://ntb.misis.ru:591/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/69482/source:default
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


197 

Т. II:Пер. с фр./И. Бернар, Ж.К. Колли. – М.: Международные отношения, 1994. – 

408 c. 

10. Болтански, Л., Тевено, Л. Критика и обоснование справдливости. – Москва: 

Новое литературное обозрение,/Л. Болтански, Л. Тевено. - 2013. – 324 с. 

11. Борисов, А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир./ А.Б. 

Борисов. - 2002. – 948 с. 

12. Варналій, З. С., Буркальцева, Д. Д. Інноваційні чинники 

конкурентоспроможності економіки України // Конкурентоспроможність 

національної економіки. Матеріали XII Міжнародної науково-практичної 

конференції./З.С. Варналій, Д.Д. Буркальцева. – К., 2013. – С. 20-23. 

13. Васильченко, З.М., Доманецький, І. В. Капіталізація банків України: 

сучасний стан та проблеми нарощення // Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць./З.М. Васильченко, І.В. 

Доманецький. – 2013. – №1(14). – С. 3-10. 

14. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. 

В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ Перун. – 2001. – С. 523. 

15. Владимир, О., Паляниця, В. Можливості зміцнення позицій вітчизняних 

банків на валютному ринку України // Соціально-економічні проблеми і 

держава./О. Владимир, В. Паляниця. – 2013. – Вип. 1(8). – С. 87-98. 

16. Глуха, Г.Я.  Прямі іноземні інвестиції у контексті економічного зростання // 

Економічний нобелівський вісник./Г.Я. Глуха. – 2014. – № 1 (7). – С. 113-121. 

17. Голишева, Є.О. Оптимізація системи управління споживчим капіталом 

підприємства // Маркетинг і менеджмент інновацій./Є.О. Голишева. – 2013. – 

№4. – С. 236-249. 

18. Грабович, Т.С. Диверсифікація як можливий напрям зростання промислового 

підприємства // Вісник НТУ «ХПІ»./Т.С. Грабович. – 2012. – №58 (964). – С. 47-

51. 

19. Грошово-кредитні засоби регулювання економіки: Монографія / за заг. ред. 

д-ра екон. наук Л. В. Кривенко; [Л. В. Кривенко, О. М. Дутченко, М. І. 

Синюченко та ін.] – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 210 с. 

20. Грудзевич, Я. Проблеми капіталізації банківської системи України // 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


198 

Регіональна економіка./Я. Грудзевич. – 2005. – №1. – С. 116-119. 

21. Деревянко, О.В. Организационно-экономический механизм планирования 

бизнес-процессов предпринимательских структур: Дис. канд. экон. наук: 

08.00.05. – СПб./ О.В. Деревянко. – 2004. – 156 c. 

22. Динамика изменения наличного курса 1USD/1UAH Украина. Finance.ua. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://charts.finance.ua/ru/currency/cash 

23. Єрмакова, О.А. Підвищення конкурентоспроможності приморських регіонів 

України на основі кластерної моделі: монографія./О.А. Єрмакова. – Одеса: 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 

2011. – 221 с. 

24. Затонацька, Т.Г. Деякі аспекти імплементації інвестиційної політики нового 

покоління в Україні // Фінанси України./Т.Г. Затонацька. – 2013. – № 12. – С. 78–

88. 

25. Золковер, А.О. Місце інституційних інвесторів у інвестиційній теорії // 

Міжнародний збірник наукових праць./А.О. Золковер. – 2011. – Випуск 1 (19). – 

C. 201-206. 

26. Иванова, Ю.Ю. Влияние инвестиций на экономический рост России: 

эмпирический анализ./Ю.Ю. Иванова. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.nsu.ru/exp/ref/Media:4ef1a2be8846c8c01300028902.pdf 

27. Иностранный капитал и экономический рост / Э. Прасад, Р. Раджан, А. 

Субраманян [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.idea-

magazine.com.ua/archive/7768/makro/7792.html.  

28. Иншаков, О.В. Институциональная теория в современной России: 

достижения и задачи развития // Ежегодник Южной секции отделения 

экономики РАН./О.В. Иншаков. – 2001. – Вып. 1. – С. 6-36. 

29. Истомин, С.В. Сравнительный анализ институционального и хозяйственного 

механизмов в трансформируемой экономике // Вестник Челябинского 

государственного университета./С.В. Истомин. – 2010. – № 27 (208). – С. 47-51. 

30. Ільченко, К.О. Конкуренція в банківській системі: визначення та види // 

Фінанси, грошовій обіг і кредит./К.О. Ільченко. – 2013. – №4. – С. 385-389. 

31. Історія економічних учень: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://charts.finance.ua/ru/currency/cash
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


199 

Знання, 2004. – 1300 с. 

32. Карташова, К. Вдосконалення інституційного середовища як умова 

прискорення зростання економіки України // Студентська молодь і науковий 

поступ: Матеріали VI Міжвузів. щоріч. наук. студ. конф. / Львів. ун-т бізнесу і 

права./К. Карташова. – Л. : ЛУБП, 2009. – 252 с. – C. 117-122. 

33. Коваленко, Є.О. Концепція формування організаційно-економічного 

механізму євроінтеграційної політики україни // Гуманітарний вісник ЗДІА./Є.О. 

Коваленко. – 2009. – Вип.39. – С. 184-203. 

34. Коваленко, Ю.М. Сутність інституційного середовища фінансового сектора 

економіки // Економічний вісник Донбасу./Ю.М. Коваленко. – 2011. – №1 (23). – 

С. 92-97. 

35. Колосова, В. П. Україна і Міжнародний валютний фонд // Стратегія розвитку 

України. Економіка, соціологія, право./В.П. Колосова. – 2011. – №1. – Том 1. – С. 

103-106. 

36. Конотоп, Г.О. Вдосконалення інституційних механізмів залучення 

зовнішнього фінансування трансформаційних економік // Г.О. Конотоп. 

Інноваційна економіка. – 2014. - № 1. – С. 26-31. 

37. Конотоп,  Г.О. Експорт та імпорт капіталу в умовах сучасних трансформацій 

// Г.О. Конотоп. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих 

вчених. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Інститут міжнародних відносин (25 жовтня 2012 року). – 2012. – Частина ІІ. – с. 

51-52. 

38. Конотоп,  Г.О.  Концептуальні підходи до залучення іноземних інвестицій // 

Г.О. Конотоп. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових 

праць. – Випуск 112. Частина ІІ. – К.: Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. – 2013. – С. 214-219. 

39. Конотоп, Г.О. Методи залучення зовнішнього фінансування в умовах 

трансформаційних процесів // Г.О. Конотоп. Проблеми системного підходу в 

економіці. – 2012. - № 3. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/PSPE/2012_3/Konotop_312.htm. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/1871/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/1871/
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/PSPE/2012_3/Konotop_312.htm
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


200 

40. Конотоп, Г.О. Основні напрями інноваційного розвитку в контексті 

залучення зовнішнього фінансування трансформаційних економік // Г.О. 

Конотоп. Економічний часопис-ХХІ. – 2014. - 3-4(2). – С. 8-11. 

41. Конотоп,  Г.О.  Основні перспективи розвитку ринку ПІІ в Україні в рамках 

підписання Угоди про асоціацію України з ЄС // Г.О. Конотоп. Матеріали ХІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих 

вчених "Шевченківська весна" (3 квітня 2014 року), Київ. – 2014. – Частина ІІ. – 

С. 84-87. 

42. Конотоп, Г.О. Особливості залучення фінансування в економіку України // 

Г.О. Конотоп. Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» (21 березня 2013 

року), Київ. – 2013. – Частина ІІ. – С. 50-52. 

43. Конотоп, Г.О. Роль зовнішнього фінансування у задоволенні потреб 

визначених груп економічних агентів в Україні // Г.О. Конотоп. Актуальні 

проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: ВАДЕКС, 2016. 

– С.100-112.  

44. Конотоп,  Г.О. Сучасний стан інвестицій в Україні // Г.О. Конотоп. Актуальні 

проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Випуск 105. 

Частина ІІ. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Інститут міжнародних відносин. – 2012. – С. 203-205.  

45. Конотоп,  Г.О. Сучасні аспекти співпраці України з МВФ // Г.О. Конотоп. 

Актуальні проблеми міжнародних відносин. Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. - К.: Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних 

відносин (24 жовтня 2013 року). – 2013. – Частина ІІ. – С. 62-63. 

46. Конотоп, Г.О. Теоретичні основи залучення зовнішнього фінансування 

трансформаційних економік // Г.О. Конотоп. Науковий вісник Академії 

муніципального управління. – 2013. - Випуск 2. – С. 132-139.  

47. Конотоп, Г.О. Теоретичні підходи до визначення нових ринкових економік 

на сучасному етапі // Г.О. Конотоп. Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" (2 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/114661/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/114661/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/114661/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/1871/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/1871/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/1871/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/114661/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/114661/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


201 

квітня 2015 року). – К.: Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Інститут міжнародних відносин. –  2015. – Частина ІІ. – С. 93-96.  

48. Конотоп,  Г.О. Трансформаційні процеси в економіці України // Г.О. 

Конотоп. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики»: 

збірник тез доповідей (18 квітня 2013 року, м. Київ). – К.: ДАУ при МЗС 

України. – 2013. – С. 52-54. 

49. Корж, М.А. Пряме іноземне інвестування в умовах фінансової глобалізації // 

Фінанси України./М.А. Корж. – 2011. – № 12. – С. 61–76.  

50. Крупка, І. М. Макроекономічний аналіз інвестування у 

трансформаційній економіці України: Дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Львівськ

ий національний ун-т ім. Івана Франка./І.М. Крупка. – Л., 2004. –  263 с. 

51. Кульман, А. Экономические механизмы : Пер с фр. Е.П. Островской; общ. 

Ред Н.И. Хрусталёвой./А. Кульман. – М.: Прогресс, 1993. – 168 с. 

52. Лазебник, Л.Л. Аналіз дефініцій поняття фінансових механізмів // Наукові 

праці НДФІ./Л.Л. Лазебник. – 2005. – № 4 (33) – С. 96-103. 

53. Малько, К.С. Прямі іноземні інвестиції в країнах з перехідною економікою: 

інституційний підхід // Економіка та підприємництво: зб. наук. праць молодих 

учених та аспірантів./К.С. Малько. – 2010. – Вип. 25. – С.19-27.  

54. Марина, А.С. Фінансова система України в умовах інтеграції до світового 

фінансового простору // Фінансовий простір./А.С. Марина. – 2013. – №2 (10). – 

С. 19-23. 

55. Матвєєнко, В.К. Економічні функції держави в умовах трансформаційної 

економіки // Вісник соціально-економічних досліджень./В.К. Матвєєнко. – 2013. 

– Випуск 1(48). – С. 248-255. 

56. Менар, К. Экономика организаций./К. Менар. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 160 с. 

57. Мизес, Л. Теория денег и кредита./Л. Мизес. – Челябинск: Социум, 2012. – 

808 с. 

58. Мойсеєнко, Б.І. Інфляційне таргетування: міжнародний досвід та українські 

перспективи // Наука та інновації./Б.І. Мойсеєнко. – 2011. – Т. 7. – №1. – С. 45-52. 

59. Новак, А.Я. Як підняти українську економіку: Монографія. – Вид. 3-тє, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/114661/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/114661/
http://natafriends.org/xfsearch/%CA%EB%EE%E4+%CC%E5%ED%E0%F0/
http://natafriends.org/xfsearch/%CA%EB%EE%E4+%CC%E5%ED%E0%F0/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


202 

доп./А.Я. Новак. – К.: Гнозіс, 2011. – 368 с. 

60. Новий курс реформ в Україні 2010-2015: Національна доповідь / За заг. ред. 

В. М. Геєця. – К., 2010. – 83 с. 

61. Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера./ 

Д. Норт. –  М.: Фонд экономической книги Начала, 1997. – 180 с. 

62. Норт, Д. Понимание процесса экономических изменений. Монография 

нобелевского лауреата в области экономики. Пер. с англ. К. Мартынова, 

Н.Эдельмана; Гос. ун-т - Высшая школа экономики./ Д. Норт. –  М.: Изд. дом 

Гос. ун-та Высшей школы экономики, 2010. –  256 с.  

63. Паринов, С.И. К теории сетевой экономики./С.И. Паринов. - Новосибирск: 

ИЭОПП СО РАН, 2002. - 168 с. 

64. Перепелица,  Г. В. Формирование институциональной среды в российской 

экономике / Автореферат на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук./Г.В. Перепелица. – Казань, 2006. – 21 с.  

65. Пересадько, Г.О., Ніколаєва, К.О. Інноваційні стратегії банку // Маркетинг і 

менеджмент інновацій./Г.О. Пересадько, К.О. Ніколаєва. – 2012. – №1. – С. 169-

173. 

66. Петкова, Л.О. Інтеграція України до світового фінансового простору в 

міжнародних співставленнях та макроекономічній динаміці // Фінансовий 

простір./Л.О. Петкова. – 2013. – №1(9). – С. 15-22 

67. Пирог, О.В. Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання України // 

О.В. Пирог. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4291/st_27_12.pdf?s 

equence=1 

68. Питльована, О. Інфляційне таргетування: практичні аспекти // Вісник 

Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини»./ О. Питльована. – 

2008. – Вип. 24. – С. 309-320. 

69. Поланьи, К. Великая трансформация. Политические и экономические истоки 

нашего времени./К. Поланьи. – М.: Алетейя, 2002. – 320 с.  

70. Політика прямих іноземних інвестицій у Львівській області в Україні. OECD. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


203 

– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.oecd.org/employment/leed/37068837.pdf 

71. Поліщук, О.А. До питання щодо нестабільності фінансової системи України 

// Збірник матеріалів Всеукраїнської Інтернет-конференції «Фінансове 

забезпечення діяльності суб’єктів господарювання». /О.А. Поліщук. – 

Кременчук, 2013. – С. 26-28. 

72. Полтерович, В. М. Институциональные ловушки и экономические реформы 

// Экономика и мат. методы./В.М. Полтерович. – 1999. – № 2. – С. 1-37. 

73. Поручник, А. Інституціоналізація міжнародного інвестування в умовах 

глобалізації: монографія / А. Поручник, М. Сімонова ; Держ. ВНЗ «Київ. нац. ун-

т ім. Вадима Гетьмана». – Київ: КНЕУ, 2015. – 324 с. 

74. Поручник, А., Гайдай, Ю. Формування інституційних передумов системи 

глобального управління // Міжнародна економічна політика./А. Поручник, Ю. 

Гайдай. – 2008. - № 3. - С. 44-87. 

75. Потапенко, В. Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на 

засадах «зеленої економіки»: монографія / В. Г. Потапенко [за наук. ред. д.е.н., 

проф. Є. В. Хлобистова]. – К.: НІСД, 2012. – 360 с. 

76. Райзберг, Б.А., Лозовский, Л.Ш. Современный экономический словарь./ Б.А. 

Райзберг, Л.Ш. Лозовский. – М., 2006. – 938 с. 

77. Расшивалов, Д. П. Інституційні механізми страхового захисту від ризиків 

транснаціонального тероризму //Д.П. Расшивалов. Актуальні проблеми 

міжнародних відносин. - 2013. – Вип. 112(2). – С. 129-135. – [Електронний 

ресурс]. – Режим 

доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2013_112%282%29__18. 

78. Расшивалов, Д.П. Роль експортних кредитних агенцій в інтернаціоналізації 

страхової діяльності  //Д.П. Расшивалов. Науковий вісник Академії 

муніципального управління. Серія : Економіка. – 2013. – Вип. 2. - С. 94-100. – 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_ekon_2013_2_13. 

79. Романенко, В. Конкурентоспроможність національної економіки: системний 

підхід // Держава та економіка./В. Романенко.  – 2012. – №2. – С. 21-28. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.oecd.org/employment/leed/37068837.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%94$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%94$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668200
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668200
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=apmv_2013_112(2)__18
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%94$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672914:%D0%95%D0%BA.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672914:%D0%95%D0%BA.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_ekon_2013_2_13
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


204 

80. Рысьмятов, А. Институциональные изменения и их роль в построении 

рыночной экономической системы / А. Рысьмятов, В. Осенний, В. Погибелев // 

Науч. журн. КубГАУ. – 2007. – №33 (9). – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2010/06/7.pdf 

81. С&П понизило рейтинг Украины до преддефолтного уровня. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://economics.lb.ua/state/2014/02/21/256390_sp_ponizilo_reyting_ukraini.html 

82. Сідельникова, Л.П. Диспропорції податкової складової бюджетних ресурсів 

держави та шляхи їх усунення // Наукові записки. Серія «Економіка»./ Л.П. 

Сідельникова. – 2013. – Вип. 23. – С. 183-188. 

83. Сімонова, М.В. Вдосконалення механізму функціонування 

інституціонального середовища залучення прямих іноземних інвестицій в 

Україну //М.В. Сімонова. Міжнародний збірник наукових праць. Проблеми 

теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу / Серія: 

Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир: ЖДТУ. – 2012. – № 2(23). – 

С. 326-336. 

84. Сімонова, М.В. Дослідження інституціонального середовища та його 

структури з метою залучення прямих іноземних інвестицій // М.В. Сімонова.  

Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. 

Економічні науки. Серія «Економічна теорія і економічна історія». – Луцьк: 

видавництво Луцький національний технічний університет. – 2011. – Випуск 

8(32). – С. 318-333. 

85. Стельмах, В. Модель монетарного устрою “Currency board”: «за» чи «проти» 

/ В. Стельмах, О. Петрик // Вісник НБУ. – 2000. – №3. – С. 2-6.  

86. Стимулы для инвесторов. Investment and development agency of Latvia. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.liaa.gov.lv/ru/investitsii-v-

latvii/biznes-putevoditel-latvii/stimuly-dlya-investorov. 

87. Стратегія інфляційного таргетування в грошово-кредитній політиці держави: 

монографія / М. І. Макаренко, І. І. Д’яконова, Ф. О. Журавка та ін. – Суми: ДВНЗ 

«УАБС НБУ», 2008. – 108 с. 

88. Тарлопов, І.О. Невідповідність національних інтересів та суспільних потреб 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2010/06/7.pdf
http://economics.lb.ua/state/2014/02/21/256390_sp_ponizilo_reyting_ukraini.html
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


205 

національної економіки України // Вісник Бердянського університету 

менеджменту і бізнесу./І.О. Тарлопов. – 2011. – №4 (16). – С. 51-56. 

89. Тітаренко, Г.Б. Інституційні чинники розвитку національної інноваційної 

системи України: проблеми методології // Вісник СумДУ. Серія «Економіка»./ 

Г.Б. Тітаренко. – 2013. – №1. – С. 110-115. 

90. Хайек, Ф. А. Цены и производство./Ф.А. Хайек. – Челябинск: Социум, 2008. 

– 216 с. 

91. Ягельська, К.Ю. Місце трансформаційних процесів української економіки в 

типології економічного розвитку // Європейський вектор економічного 

розвитку./К.Ю. Ягельська. – 2014. – №1(16). – С. 203-209. 

92. Ali, F., Fiess, N., MacDonald, R. Do institutions matter for foreign direct 

investment? // Open Economies Review./F. Ali, N. Fiess, R. MacDonald. – 2010. – 21 

(2). – P. 201–219. 

93. Al-Sadig, A. The Effects of Corruption on FDI Inflows // Cato Journal./A. Al-

Sadig.  – 2009. – № 4. – Р. 42-61. 

94.  Andrés,А.С. Rowland, P. Determinants of Investment Flows into Emerging 

Markets // Borradores de Economia./Amaya Carlos Andrés, Rowland Peter – 2004. – 

313. – 54 p. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:: 

http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra313.pdf 

95. Annual Country Classification Consultation Електронний ресурс. – Режим 

доступу:http://www.spindices.com/documents/index-news-and-

announcements/20131030-spdji-country-classification-results.pdf. 

96. Mody, А. What is an Emerging Market? // А. Mody. - IMF Working Paper. – 

2004. – No. 04/177. – 24 p. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp04177.pdf. 

97. Balliet, W. Emerging market complexities [Електронний ресурс] // World 

finance. The voice of the market./Wade Balliet. – 2016. – January 6. –  Режим 

доступу: http://www.worldfinance.com/banking/emerging-market-complexities. 

98. Bardhan, P. Corruption and Development: A Review of Issues // Journal of 

Economic Literature./Р. Bardhan. – 1997. - № 1. – Р. 56-81.  

99. Barrell, R., Pain, N. Domestic Institutions, Agglomerations and Foreign Direct 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra313.pdf
http://www.spindices.com/documents/index-news-and-announcements/20160602-spdji-country-classification-consultation.pdf
http://www.spindices.com/documents/index-news-and-announcements/20131030-spdji-country-classification-results.pdf
http://www.spindices.com/documents/index-news-and-announcements/20131030-spdji-country-classification-results.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp04177.pdf
http://www.worldfinance.com/banking/emerging-market-complexities
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


206 

Investment In Europe // European Economic Review./ R. Barrell, N. Pain. – 1999. – № 

43. – P. 925-934. 

100. Barro, R. Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study./ 

R. Barro. – Cambridge, MA: The MIT Press, 1997. – 682 p. 

101. Best Practices in Investment for Development: how to attract and benefit from FDI 

in small countries. Lessons from Estonia and Jamaica. New York and Geneva: United 

Nations Conference on Trade and Development. Investment Advisory Series, - 2013. – 

Series B, number 6. – 100 p. 

102. Bevan, A., Estrin, S. The determinants of foreign direct investment into European 

transition economies // Journal of Comparative Economics./ A. Bevan, S. Estrin. – 

2004. - # 32(4). - P. 775-787. 

103. Blonigen, B., Piger, J. Determinants of foreign direct investment // National bureau 

of economic research. Working Paper 16704./B. Bloningen, J.Piger. – 2011. – 49 p. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nber.org/papers/w16704.pdf. 

104. Borensztein, E., de Gregorio, J., Lee, J.-W. How Does Foreign Direct Investment 

Affect Economic Growth? // NBER Working Paper./ Borensztein E., Jose de Gregorio, 

Jong-Wha Lee – 1996. – No. 5057. – 52 p. 

105. Brenton, P., Di Mauro, F., Lucke M. Economic integration and FDI: an empirical 

analysis of foreign investment in the EU and in Central and Eastern Europe 

Empirica./P. Brenton, F. Di Mauro, M. Lucke. – 1999. – 26 (2). – P. 95–121. 

106. Buettner, T., Ruf, M.  Tax incentives and the location of FDI: evidence from a 

panel of German multinationals International Tax and Public Finance./ T. Buettner, M. 

Ruf. – 2007. – 14 (2). - P. 151–164. 

107. Busse, M. Transnational Corporations and Repression of Political Rights and Civil 

Liberties: An Empirical Analysis // Kyklos./M. Busse. – 2004. - Vol. 57, No. 1. – Р. 

45-66. 

108. Busse, M., Carsten, H. Political Risk, Institutions and Foreign Direct Investment // 

HWWA Discussion Paper./ M. Busse, H. Carsten. – 2005. – 315. – 42 p. 

109. Capital flows to developing and emerging-markets economies during the 2007-10 

crisis // Olivier Jeanne, Arvind Subramanian , John Williamson.  Who Needs to Open 

the Capital Account? - Peterson Institute, 2012. – P. 7-20. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.nber.org/papers/w16704.pdf
https://www.amazon.com/Olivier-Jeanne/e/B004XIKN0W/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Arvind+Subramanian&search-alias=books&field-author=Arvind+Subramanian&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=John+Williamson&search-alias=books&field-author=John+Williamson&sort=relevancerank
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


207 

110. Capital Flows To Emerging Markets. The Institute of International Finance. 

APRIL 7, 2016. - New York – May 12-13. – 30 p. 

111. Capital Flows To Emerging Markets. The Institute of International Finance. 

APRIL 7, 2015. - New York—May 28. – 38 p. 

112. Capital Flows To Emerging Markets. The Institute of International Finance. 

APRIL 7, 2016. - New York—November 2. – 36 p. 

113. Capital Flows To Emerging Markets. The Institute of International Finance. 

APRIL 7, 2016. - New York. – July 13. – 32 p. 

114. "Center of entrepreneurship" for 2015 summarizes the activities. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  http://www.interpressnews.ge/ge/interviu/360980-

qthbilisis-metsarmeobis-khelshetsyobis-centriq-2015-tslis-saqmianobas-

ajamebs.html?ar=A. 

115. Cerutti, E, Claessens, S., Puy, D. Push Factors and Capital Flows to Emerging 

Markets: Why Knowing Your Lender Matters More Than Fundamentals // IMF 

Working Paper/ E. Cerutti, S. Claessens, D. Puy. – 2015. - 15/127. – 68 p. 

116. Cerutti, E, Claessens, S., Ratnovski, R. Global Liquidity and Drivers of Cross-

Border Bank Flows // IMF Working Paper./ E. Cerutti, S. Claessens, R. Ratnovski – 

2014. - #69. – 42 p. 

117. Chuhan, P, Claessens, S., Mamingi, N. Equity and Bond Flows to Asia and Latin 

America: The Role of Global and Country Factors // Journal of Development 

Economics/ P. Chuhan, S. Claessens, N. Mamingi. – 1998. - #55. – P. 439-63. 

118. Coase, R. The Problem of Social Cost // Journal of Law and Economics./R.Coase. 

– 1960. - #6. – P. 360-384.  

119. Commission regulation (EC) No 800/2008 : [Eлектронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://eur-lex.europa.eu /LexUriServ/ LexUriServ.do?uri 

=OJ:L:2008:214:0003:0047:en:PDF. 

120. Cuervo-Cazurra, A. Who cares about corruption? // Journal of International 

Business Studies./A. Cuervo-Cazurra. – 2006. – # 37 (6). – P. 807–822. 

121. Delios, A.,Mudambi, D., Navarra, P. Corruption and FDI: Japanese FDI Inflows 

into the EU, 1996-2002. // L. Oxelheim Corporate and Institutional Transparency for 

Growth in Europe./ A. Delios, D. Mudambi, P. Navarra. – Elsevier, Oxford, 2005. – P. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=43015.0
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=43015.0
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=41511.0
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=41511.0
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


208 

32-82. 

122. Demirguc-Kunt, A., Maksimovic, V. Law, finance and firm growth // Journal of 

Finance./A. Demirguc-Kunt, V. Maksimovic. – 1998. – # 5. – P 32-68. 

123. Demsetz, H. Toward a Theory of Property Rights // The American Economic 

Review./H. Demsetz. – 1967. – Vol. 57, No. 2. – P. 347-359. 

124. Detailed Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. Paris: OECD, 4th ed. 

– 2008. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.oecd.org/dataoecd/26/50/40193734.pdf.  

125. Dunning, J. The eclectic paradigm as an envelope for economic and business 

theories of MNE activity // International Business Review./J. Dunning. – 2015. - 

Volume 9, Issue 2. – P. 163-190. 

126. Duric, I. The new institutionalism: A framework for the study of public policy in 

post-conflict and post-Communist countries // Croatian Political Science Review./I. 

Duric. – 2011. – #48(5). – pp. 85-105. 

127. Emerging Market Global Players (EMGP) Електронний ресурс. – Режим 

доступу:http://ccsi.columbia.edu/publications/emgp/. 

128. Emerging Markets Bond Index Monitor. – 2016. – March. – 20 p. 

129. Exchange of Good Practice in Foreign Direct Investment Promotion. – Rotterdam: 

ECORYS Nederland BV, 2015. - 156 p. 

130. Fabry, S. How former communist countries of Europe may attract inward foreign 

direct investment? A matter of institutions // Communist and Post-Communist 

Studies./S. Fabry. – 2006. – № 39. – Р. 201–219. 

131. FDI Intelligence. Report on IPA Innovation Awards. London: The Financial Times 

Ltd. – 2013. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.fdiintelligence.com/Rankings/fDi-Innovation-Awards-2013. 

132. FDI profile: Bulgaria : [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://unctad.org / Sections/dite_fdistat/docs/wid_cp_bg_en.pdf.  

133. FDI profile: Croatia : [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://unctad.org/Sections/dite_fdistat/docs/wid_cp_ct_en.pdf. 

134. FDI profile: Czech republic : [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://unctad.org/ Sections/dite_fdistat/docs/ wid_cp_cz_en.pdf. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.oecd.org/dataoecd/26/50/40193734.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969593199000359
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09695931
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09695931/9/2
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


209 

135. FDI profile: Estonia: [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу: http://unctad.org 

/Sections/dite_fdistat/docs/wid_cp_ee_en.pdf. 

136. FDI profile: Latvia: [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу: http://unctad.org 

/Sections/dite_fdistat/docs/wid_cp_lv_en.pdf. 

137. FDI profile: Lithuania : [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://unctad.org/ Sections/dite_fdistat/docs/wid_cp_lt_en.pdf.  

138. FDI profile: Poland : [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : http://unctad.org/ 

Sections/dite_fdistat/docs/wid_cp_pl_en.pdf. 

139. FDI profile: Romania : [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://unctad.org/ Sections/dite_fdistat/docs/wid_cp_ro_en.pdf. 

140. FDI profile: Slovakia : [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://unctad.org/Sections/dite_fdistat/docs/wid_cp_sk_en.pdf.  

141. FDI profile: Slovenia : [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://unctad.org/ Sections/dite_fdistat/docs/wid_cp_si_en.pdf. 

142. Foreign direct investment for development: Maximizing benefits, minimizing 

costs. OECD. – Paris, 2002. - -320 р. 

143. Foreign investment overview for Myanmar. – Електронний ресурс.  Режим 

доступу: https://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/letter-legal-overview-

climate-foreign-investment# 

144. Froot, K., Stein, J. Exchange rates and foreign direct investments: an imperfect 

capital market approach // The quartely journal of economics./K. Froot, J. Stein. – 

1991. –# 14. – P. 1191-1217. 

145. FTSE Annual Country Classification Review. September 2016. - [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ftse.com/products/downloads/FTSE-Country-

Classification-Update_latest.pdf 

146. Gajendragadkar, N. Why is the crowd-funding growing./ N. Gajendragadkar. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.crowdsourcing.org/article/why-is-the-crowd-funding-growing/49511 

147. Galego, A., Carlos, V., Vieira, I. The CEEC as FDI attractors: a menace to the EU 

periphery. Emerging markets Finance and Trade./A. Galego, V. Carlos, I. Vieira. – 

2004. - # 40 (5). - P. 74–91. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.ftse.com/products/downloads/FTSE-Country-Classification-Update_latest.pdf
http://www.ftse.com/products/downloads/FTSE-Country-Classification-Update_latest.pdf
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


210 

148. Gastanaga, V., Nugent, J., Pashamova, B. Host Country Reforms and FDI Inflows: 

How Much Difference Do They Make? // World Development./V. Gastanaga, J. 

Nugent, B. Pashamova. – 1998. – Vol. 26, No. 7. – P. 1299-1314. 

149. Global Investment Promotion. Best Practices 2012. Washington: Investment 

Climate Department of the World Bank Group. – 2012. – 65 p. 

150. Globerman, S., Shapiro, D. Global foreign direct investment flows: the role of 

Governance infrastructure // World Development./S. Globerman, D. Shapiro. – 2002. - 

# 30 (11). – P. 1899–1919. 

151. Grigoryev, L., Kondratyev, S., Salikhov, M. Difficult way out of transformational 

crisis (the case of Georgia) // Social Sciences./L. Grigoryev, S. Kondratyev, M. 

Salikhov. – 2009. – #40(2). – P. 19-39. 

152. Guillermo, F., Orskaug, B.-E. Estimating the determinants of capital flows to 

emerging market economies: a maximum likelihood disequilibrium approach. Working 

Paper No. 354. Bank of England./ Guillermo Felices and Bjorn-Erik Orskaug. - 

November 2008. – 27 p.  

153. Habib, M., Zurawicki, А. Corruption and Foreign Direct Investment // Journal of 

International Business Studies./ M. Habib, A. Zurawicki. – 2002. – Vol. 33, No. 2. – P. 

291-307.  

154. Harding, T., Javorcik, B. Developing economies and international investors: do 

investment promotion agencies bring them together? // Policy Research Working Paper 

Series 4339. The World Bank./T. Harding, B. Javorcik. – 2007. – 54 p. 

155. Harding, T., Javorcik, B. Roll out the red carpet and they will come: Investment 

promotion and FDI infows // The Economic Journal./ T. Harding, B. Javorcik. – 2011. 

- # 121 (557). – P. 1445–1476. 

156. Hayek, F. The use of knowledge in society. American Economic Review./F. 

Hayek. – 1945. – 35(4). – pp. 519-530. 

157. Hornberger, K., Battat, J., Kusek P. Attracting FDI: How Much Does Investment 

Climate Matter // World Bank Group Viewpoint./ K. Hornberger, J. Battat, P. Kusek. – 

2011. - No. 327. – 42 p. 

158. How Linkages Fuel the Fire: The Transmission of Financial Stress from Advanced 

to Emerging Economies // World Economic Outlook 2009. International Monetary 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


211 

Fund. – 2009. – April. – P. 139–75. 

159. IMF Interactions with Emerging Economies // IMF Interactions with Member 

Countries. – Washington D.C., 2009. – P. 63-93  

160. Incentives for research and development : [Eлектронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.sario.sk/ userfiles/file/Ensario/PZI/rad/financial/ 

randd_info_2010_en.pdf.  

161. International Monetary Fund. Data and Statistics. World Economic Outlook 

Database, October 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/ weodata/weoselgr.aspx  

162. Investment promotion act Croatia : [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://regulations.porezna-uprava.hr /view.asp? location=PROPIS &jid= 1&file= 

ipa.XML&idAktualni=1076.  

163. Investor’s Guide – Poland. How to do Business : [Eлектронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.paiz.gov.pl/publications /how_to_do_business_in_poland. 

164. Janicki, H., Wunnava, P. Determinants of foreign direct investment: empirical 

evidence from EU accession candidates // Applied Economics./H. Janicki, P. 

Wunnava. – # 36 (5). – P. 505-509. 

165. Javorcik, B., Kaminski, B. How to Attract FDI and Maximize Its Benefits // 

Winiecki J. Competitiveness of New Europe./B. Javorcik, B. Kaminski. – Routledge, 

London and New York, 2007. – P. 124-180. 

166. Jensen, N. Democratic Governance and Multinational Corporations: Political 

Regimes and Inflows of Foreign Direct Investment // International Organization./N. 

Jensen. – 2003. - No :57. – P. 587 – 616. 

167. Josan, A., Voicu, C. Neoclassical economic orthodoxy and the need for a new post-

crisis economic paradigm // Theoretical and Applied Economics./A. Josan, C. Voicu. – 

2013. – #20(8). – P. 69-84. 

168. Kaothien, U., Webster, D. Globalization and Urbanization. Localization in an Era 

of Globalization. Ed. S. Yusuf, W. Wu. Washington, DC: The World Bank./ U. 

Kaothien, D. Webster. – 2000. – 452 p. 

169. Kaufmann, D. Myths and Realities of Governance and Corruption. – World 

Bank./D. Kaufmann. – 2005. – 324 p. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


212 

170. Kaufmann, D., Kraay, A., Zoido, P. Governance Matter // World Bank Policy 

Research Working Paper./ D. Kaufmann, A. Kraay, P. Zoido. – 1999. - No. 2196. – 56 

p. 

171. Kinoshita, Y., Campos, N. Why Does FDI Go Where It Goes? New Evidence from 

the Transition Economies // IMF Working Paper./Y. Kinoshita, N. Campos. – 2003. – 

November. – 32 p. – Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2003/wp03228.pdf. 

172. Klein, D. B., Daza, R., North, D. // Economic Journal Watch./ D.B. Klein, R. Daza, 

D. North. – 2013. – #10(3). – P. 525-532. 

173. Klemm, A. Empirical Evidence on the Effects of Tax Incentives / A. Klemm, S. V. 

Parys // IMF Working Paper – 2009. – WP/09/136 [Eлектронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.imf. org/external/pubs /ft/wp/2009/ wp09136.pdf. 

174. Knack, S., Kiffer, P. Why don’t poor countries catch up? A cross-national test of 

an institutional explanation // Economic Inquiry./S. Knack, P. Kiffer.  – 1997. - # 2. – 

P. 21-43.  

175. Knight, F. Risk, Uncertainty, and Profit./ F. Knight. - Boston MA: Hart, Schaffner 

and Marx; Houghton Mifflin, 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=306&Ite

mid=27. 

176. Knight, M. Capital flows to emerging market economies: feast or famine forever? 

// Centre for International Governance Innovation Papers./M. Knight. – 2016. - no. 96, 

March. – 20 р. 

177. Koepke, R. What Drives Capital Flows to Emerging Markets: A Survey of the 

Empirical Literature // IIF Working Paper./R. Koepke. – 2015. – April. – 56 p.  

178. Koepke, R. Fed Policy Expectations and Portfolio Flows to Emerging Markets. 

Institute of International Finance, University of Wurzburg./ R. Koepke. – 2015. – July 

31. – Електронний ресурс. Режим доступу: 

https://ssrn.com/abstract=2456288 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2456288. 

179. Koepke, R. IIF Capital Flows User Guide. IIF RESEARCH NOTE./ R. Koepke. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.iif.com/file/5748/download?token=NmL2_cXH. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2003/wp03228.pdf
http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=306&Itemid=27
http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=306&Itemid=27
https://ssrn.com/abstract=2456288
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2456288
https://www.iif.com/file/5748/download?token=NmL2_cXH
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


213 

180. Kohling, W. The economic consequences of weak judiciary: Insights from India // 

Center for Developed Research. University of Bonn / W. Kohling. – 2000 – 

November. – 51 p. 

181. Kosuke, A., Benigno G., Kiyotaki N. Monetary and Financial Policies in Emerging 

Markets./ Kosuke Aoki, Gianluca Benigno, Nobuhiro Kiyotaki – 2016. – April. - 55 p. 

182. Krauss, R. The role and importance of export credit agencies. Institute of Brazilian 

Business and Public Management Issues./R. Krauss. – 2011. – 45 p. 

183. Kwang, J., Singh, H. The Determinants of Foreign Direct Investment in 

Developing Countries // Transnational Corporations./J. Kwang, H. Singh. – 1996. – 

Vol. 5, No. 2. – P. 67-105. 

184. Larrain, B., Tavares, J. Does Foreign Direct Investment Decrease Corruption? // 

Cuadernos De Economia./B. Larrain, J. Tavares. – 2004. – Vol. 41. – P. 217-230. 

185. Levine, R., Zervos, S. Stock Markets, Banks and Economic Growth. // American 

Economic Review./ R. Levine, S. Zervos. – 1998. - # 88 (3). – P. 537–58. 

186. Loewendahl, H. A framework for FDI promotion // Transnational Corporations./H. 

Loewendahl. – 2001. - # 10 (1). - P. 1–42.  

187. Managing Large Capital Inflows // World Economic Outlook 2007. International 

Monetary Fund. – 2007. – October. - P. 42-86.  

188. Marco, A., Hernandez-Vega, E. Estimating Capital Flows to Emerging Market 

Economies with Heterogeneous Panels/A. Marco, E. Hernandez-Vega. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  https://editorialexpress.com/cgi-

bin/conference/download.cgi?db_name=gtd2016&paper_id=26 

189. Morisset, J., Andrews-Johnson, K. The Effectiveness of Promotion Agencies at 

Attracting Foreign Direct Investment. – Washington, D.C.: IBRD/World Bank./ J. 

Morisset, K. Andrews-Johnson. – 2007. – 192 p.  

190. MSCI emerging and frontier markets indexes Електронний ресурс. – Режим 

доступу: https://www.msci.com/market-cap-weighted-indexes. 

191. Narula, R., Dunning, J. Multinational enterprises, development and globalisation: 

Some clarifacations and a research agenda. // Oxford Development Studies./R. Narula, 

J. Dunning. – 2010. – # 38 (3). – P. 263-287. 

192. Neuhaus, M. FDI: The growth engine in Central and Eastern Europe // Deutsche 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=gtd2016&paper_id=26
https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=gtd2016&paper_id=26
https://www.msci.com/msci-emerging-and-frontier-markets-indexes
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


214 

Bank Research./M. Neuhaus. – 2005. – No. 26. – 56 p. 

193. Nier, E., Sedik, T., Mondino, T. Gross Private Capital Flows to Emerging Markets: 

Can the Global Financial Cycle Be Tamed? // International Monetary Fund./ E. Nier, 

T. Sedik, T. Mondino. – 2014. - June. - 35 p. 

194. Nigh, D. Political Events and the Foreign Direct Investment Decision: An 

Empirical Examination // Managerial and Decision Economics./D. Nigh. – 1986. – # 7 

(2) June. – P. 99-106. 

195. Nishi, H. Comparative evaluation of post-Keynesian interest rate rules, income 

distribution and firms’ debts for macroeconomic performance // Cambridge Journal of 

Economics./H. Nishi. – 2015. – #39(1). – pp. 189-219. 

196. Noorbakhsh, F., Paloni, A., Youssef, A. Human Capital And Fdi Inflows To 

Developing Countries: New Empirical Evidence // World Development./ F.v 

Noorbakhsh, A. Paloni, A. Youssef. – 2001. – Vol. 29, No. 9. – P. 1593-1610. 

197. North, D. Institutions // Journal of Economic Perspectives./D. North. – 1991. - # 5 

(1). – P. 97–112.  

198. North, D. Institutions and Economic Growth: An Historical Introduction // World 

Development./D. North. – 1989. – vol.17, no.9. – P.1319-1332. 

199. Nunnenkamp, P. Determinants of FDI in Developing Countries: Has Globalization 

Changed the Rules of the Game? // Kiel Institute for World Economics Working 

Paper./P. Nunnenkamp. – 2002. – No. 1122. – 34 p.  

200. OECD (2008). Detailed Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. Paris: 

OECD, 4th ed. Електронний ресурс. – Режим доступу:  

http://www.oecd.org/dataoecd/26/50/40193734.pdf.;  

201. Olani, A. Transmission of monetary policy through capital inflows to emerging 

markets // Queen's Economics Department Working Paper./A. Olani. – 2016. - No. 

1358. – 57 p. 

202. On the approval of the investment promotion programme 2008-2013. Resolution 

no 1447. Government of the republic of lithuania. Електронний ресурс. – Режим 

доступу: 

http://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/EN%20versija/smulkus_verslas/Inve

sticiju%20skatinimo%20programa%20EN20080314-1.doc. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Erlend+Nier%22
https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Tahsin+Saadi+Sedik%22
https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Tomas+Mondino%22
http://www.oecd.org/dataoecd/26/50/40193734.pdf
http://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/EN%20versija/smulkus_verslas/Investiciju%20skatinimo%20programa%20EN20080314-1.doc
http://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/EN%20versija/smulkus_verslas/Investiciju%20skatinimo%20programa%20EN20080314-1.doc
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


215 

203. On welcoming foreign direct investment (FDI). – Електронний ресурс. Режим 

доступу: https://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/abundant-potential-todung-

mulya-lubis-senior-partner-lubis-santosa-maramis-welcoming-foreign-direct. 

204. Optimizing government services: a case for joint investment and trade promotion? 

// The IPA Observer. – 2013. – No.1. – 26 p. 

205. Oxley, J.Institutional Environment and the Mechanisms of Governance: The 

Impact of Intellectual Property Protection on the Structure of Inter-Firm Alliances // 

Journal of Economic Behavior and Organization./ J. Oxley. – 1998. - # 24. – P. 283-

310.  

206. Panizza, F., Miorelli, R. Taking discourse seriously: Discursive institutionalism 

and post-structuralist discourse theory // Political Sciences./F. Panizza, R. Miorelli. – 

2013. – #61(2). – pp. 301-318. 

207. Policies toward FDI. Council for the Development of Cambodia. –[Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://www.cambodiainvestment.gov.kh/investment-

scheme/policies-toward-fdi.html. 

208. Pournarakis, M., Varsakelis, N. Foreign Direct Investment in Central and Eastern 

Euriopean Countries: Do Institutions matter? // EIBA Annual Conference, December 

2002, Athens, Greece./M. Pournarakis,N. Varsakelis. – 15 p. – [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: 

https://pdfs.semanticscholar.org/58cd/a0bb72a837dec352e75786fb0f760be687db.pdf 

209. Pournarakis, M., Varsakelis, N. Institutions, internationalization and FDI: the case 

of economies in transition // Transnational Corporations./ M. Pournarakis,N. 

Varsakelis. – 2004. - # 13 (2). – P. 77–94. 

210. Prachi, M., Moriyama, K., N'Diaye, P., Nguyen, L. Impact of Fed Tapering 

Announcements on Emerging Markets // International Monetary Fund WP 14/109./ M. 

Prachi, K. Moriyama,P. N'Diaye, L. Nguyen. – 2014. - # 14. – 54 p. 

211. Prasad, E., Raghuram, R., Subramanian, A. Patterns of International Capital Flows 

and Their Implications for Economic Development. Research Department IMF./E. 

Prasad, R. Raghuram, A. Subramanian. – 2006. – September. – 44 p. 

212. Programme of support of investments of considerable importance for Polish 

economy for years 2011 – 2020 : [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

https://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/abundant-potential-todung-mulya-lubis-senior-partner-lubis-santosa-maramis-welcoming-foreign-direct
https://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/abundant-potential-todung-mulya-lubis-senior-partner-lubis-santosa-maramis-welcoming-foreign-direct
https://pdfs.semanticscholar.org/58cd/a0bb72a837dec352e75786fb0f760be687db.pdf
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


216 

www.paiz.gov.pl/governmental_grants.  

213. Li, Q., Resnick, A. Reversal of Fortunes: Democratic Institutions and Foreign 

Direct Investment Inflows to Developing Countries // International Organization./Q. 

Li, A. Resnick. – 2003. – 57. – P. 34-49. 

214. Rajan, R., Zingales, L. Financial Dependence and Growth // American Economic 

Review./R. Rajan, L. Zingales. – 1998. - # 88 (3). – P. 559–86.  

215. Mohan, R. Kapur, R. Liberalization and Regulation of Capital Flows: Lessons for 

Emerging Market Economies // ADBI Working Paper Series. No. 186 January/ R. 

Mohan, R. Kapur. – 2010. – 45 p.  

216. Real estate development in Lithuania : [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www. businesslithuania.com/ files /File/ Invest /Property 

/real_estate_development123.pdf.  

217. Recent developments in capital flows to emerging market economies // ECB 

Economic Bulletin. – 2016. - Issue 5. – 4 p. 

218. Regional aid – Investment Incentives : [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : 

http// www.sario.sk. 

219. Regulations for Application of the Investment Promotion Act : [Eлектронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.investnet.bg/bulgarian-economy /Investment 

Incentives /investment-promotion-act.aspx.  

220. Resmini, L. The determinants of foreign direct investment in the CEECs // 

Economics of Transition./L. Resmini. – 2000. - # 8 (3). - P. 665–689. 

221. Root, F., Ahmed, A. Empirical Determinants of Manufacturing Direct Foreign 

Investment in Developing Countries // Economic Development and Cultural 

Change./F. Root, A. Ahmed. – 1979. - Vol. 27, No. 4. – P. 751-767.  

222. Sahay, R., Arora, V., Arvanitis, T., Faruqee, H., N'Diaye, P., Mancini-Griffoli, A. 

and  IMF Team Emerging Market Volatility: Lessons from the Taper Tantrum // IMF 

Staff Discussion Note./R. Sahay, V.  Arora, T. Arvanitis, H. Faruqee, P. N'Diaye, A. 

Mancini-Griffoli. – 2014. - September. – 56 p. 

223. Schneider, F., Frey, B. Economic and political determinants of foreign direct 

investment // World Development./F. Schneider, B. Frey. – 1985. – Vol. 13, Issue 2. – 

P. 161-175. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.sario.sk/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305750X85900026
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305750X85900026
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0305750X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305750X85900026
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


217 

224. Shaghil, A., Brahima, C., Andrei, Z. International Financial Spillovers to Emerging 

Market Economies: How Important Are Economic Fundamentals? // Board of 

Governors of the Federal Reserve System Working Paper./A. Shaghil,C. Brahima, Z. 

Andrei. – 2015. - # 37. – 48 p. 

225. Shaghil, A., Zlate, K. Capital flows to emerging markets: A brave new world? 

// Journal of International Money and Finance/A. Shaghil, K. Zlate. – 2014. # 48. – P. 

221-248.  

226. Sheng A. Attracting Global Investors to Emerging Markets. Keynote Speech. 2005 

IOSCO Emerging Markets Regional Training Seminar. Taipei. – Hong Kong./A. 

Sheng. – 2005. – 24 February. - [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.sfc.hk/web/doc/EN/speeches/speeches/05/05pr38_speech.pdf. 

227. Shleifer, A.,Vishny, R. Corruption // Quarterly Journal of Economics./A. Shleifer, 

R. Vishny. – 1993. - # 108 (3). – P. 599-617. 

228. Singapore investment climate statement 2015. U.S. Department of State. – 2015. – 

June. – 26 p. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://www.state.gov/documents/organization/241949.pdf. 

229.  Smarzynska, B., Wei, S. Corruption and Composition of Foreign Direct 

Investment: Firm-Level Evidence // NBER Working Paper 7969./B. Smarzynska, S. 

Wei. – 2000. - [Електронний ресурс].  – Режим доступу: 

http://www.nber.org/papers/w7969. 

230. Stone, A., Levy, B., Paredes, R. Public Institutional and Private Transactions: The 

Legal and Regulatory Environment for Business Transactions in Brazil and Chile // 

World Bank, Policy Research Working Paper./A. Stone, B. Levy, R. Paredes. – 1992. - 

№2. – Р. 31-53.  

231. Svensson, J. Investment, property rights and political instability: Theory and 

evidence // European Economic Review./J. Svensson. – 1998. - № 2. – Р. 24-51. 

232. Svrtinov, G., Georgieva, V.,  Temjanovski, R.  Capital flows to emerging 

economies during and after the global financial crisis in 2008.  // ILIRIA International 

Review./G. Svrtinov, V. Georgieva, R. Temjanovski. – 2013. – Issue 1. – P. 71-84. 

233. Tamilina, L.,Tamilina, N. Heterogeneity in institutional effects on economic 

growth: Theory and empirical evidence // European Journal of Comparative 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.sfc.hk/web/doc/EN/speeches/speeches/05/05pr38_speech.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/241949.pdf.
http://www.nber.org/papers/w7969
http://connection.ebscohost.com/c/articles/91702331/capital-flows-emerging-economies-during-after-global-financial-crisis-2008
http://connection.ebscohost.com/c/articles/91702331/capital-flows-emerging-economies-during-after-global-financial-crisis-2008
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


218 

Economics./L. Tamilina, N. Tamilina. – 2014. – #11(2). – P. 205-249. 

234. Taxation. Slovenia: [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

www.Investslovenia. org /en/incentives/fiscal-incentives/. 

235. The economic package policy and how it encourages investment in Indonesia. – 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/incentivise-and-attract-economic-

package-policy-and-how-it-encouraging-investment-indonesia. 

236. The slowdown in emerging market economies and its implications for the global 

economy // ECB Economic Bulletin. – 2016. – Issue 3. – 63 p. 

237. Tirole, J. The Theory of Industrial Organization./J. Tirole.  - MIT Press, 1988. – 

479 p.  

238. Tong, H., Wei, S. The Composition Matters: Capital Inflows and Liquidity Crunch 

during a Global Economic Crisis // International Monetary Fund (IMF) Working 

Paper./H. Tong, S. Wei. – 2009. – No. 164. – 46 p. 

239. Tsai, P. Determinants of foreign direct investment and its impact on economic 

growth // Journal of Economic Development./P. Tsai. – 1994. - # 19 (1). – P. 137–163. 

240. UNCTADSTAT [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://unctadstat.unctad.org/ TableViewer/tableView.aspx  

241. Vijayakumar, N., Sridharan, P., Rao, K. Determinants of FDI in BRICS countries: 

a panel analysis International // Journal of Business Science and Applied 

Management./N. Vijayakumar, P. Sridharan, K. Rao. – 2010. - # 5 (3). - P. 1–13.  

242. Voigt, S. The Economic Effects of Judicial Accountability - Some Preliminary 

Insights // Discussion Papers in Economics. University of Kassel, Institute of 

Economics./S. Voigt. – 2005. – № 72.  

243. Walsh, J., Yu, J. Determinants of Foreign Direct Investment: a Sectoral and 

Institutional Approach // IMF Working Paper./J. Walsh, J. Yu. – 2010. - # 187. – 64 p. 

244. Wei, S. How taxing is corruption on international investors? // Review of 

Economics and Statistics./S. Wei. – 2000. – № 82 (1). – P. 1-11.  

245. Wells, T., Wint, G. Marketing a country: promotion as a tool for attracting foreign 

investment (revised edition)./T. Wells, G. Wint. – 2010. – # 07. – 204 p. 

246. Wheeler, D., Mody, A. International investment location decisions: The case of 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

https://www.amazon.com/Jean-Tirole/e/B001I9RV7W/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Jean-Tirole/e/B001I9RV7W/ref=dp_byline_cont_book_1
http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/author/m142291
http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/author/m142291
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


219 

U.S. firms // Journal of International Economics./D. Wheeler, A. Mody. – 1992. – № 

33. – P. 57-76. 

247. World Development Indicators [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://data. worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators. 

248. World economic outlook : a survey by the staff of the International Monetary 

Fund. – Washington, DC : International Monetary Fund, 2015. – 231 р. – 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/pdf/text.pdf. 

249. World Investment Report 2013: Global value chains: investment and trade for 

development. New York and Geneva: United Nations Conference on Trade and 

Development. – 2013. – 320 p. 

250. World investment report 2016. Investor Nationality: Policy Challenges. UNITED 

NATIONS PUBLICATION. – 2016. – 232 р. – [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf. 

251. Worldwide Governance Indicators (WGI) project. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: info.worldbank.org. 

252. Yang,  H. Understanding the Slowdown in Capital Flows to Emerging Markets // 

World economic outlook (WEO) Too Slow for Too Long./H. Yang. – Washington 

D.C., 2016. – P. 63-99. 

253. Yung, P. A new institutional economic theory of project management // Journal of 

Business Economics and Management./P. Yung. – 2015. – № 16(1). – Р. 228-243. 

254. Zielone światło dla wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://omw.um.warszawa.pl/zielone-

swiatlo-dla-wdrazania-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych/. 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/pdf/text.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf
http://omw.um.warszawa.pl/zielone-swiatlo-dla-wdrazania-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych/
http://omw.um.warszawa.pl/zielone-swiatlo-dla-wdrazania-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


220 

 

ДОДАТКИ 
Додаток А 

Таблиця А.1 

Список НРЕ за оцінками аналітичних центрів 

 
Країна МВФ FTSE MSCI S&P EM bond index Dow Jones Columbia University EMGP 

Аргентина +    +  + 

Бангладеш + + + + +   

Бразилія + + + + + + + 

Болгарія +       

Чилі + + + + + + + 
Китай + + + + + + + 
Колумбія + + + + + + + 
Республіка Чехія  + + + + +  

Єгипет  + + + + + + 

Греція   + +  +  

Угорщина + + + + + + + 
Індія + + + + + + + 
Індонезія + + + + + +  

Іран        

Ізраїль     +  + 

Малайзія + + + + + +  

Маврикій       + 
Мексика + + + + + + + 
Нігерія     +   

Оман     +   

Пакистан + + +  +   

Перу + + + + + +  

Філіпіни + + + + + + + 
Польща + + + + + + + 
Катар   +  + +  

Румунія +    +   

Росія + + + + + + + 
Словенія       + 
Пд. Африка + + + + + + + 
Пд. Корея   +    + 
Тайвань  + + + + + + 
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Таїланд + + + + + + + 
Туреччина + + + + + + + 
Україна +    +   

ОАЕ  + +  + + + 

Венесуела +    +   

В’єтнам     +   

Складено за: [95; 127; 128; 145; 190; 246] 
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Додаток Б 

Таблиця 

Особливі риси політичних режимів 

№ Політичний 

режим 

Особливості режиму 

1 Тоталітарний режим  Присутність ідеології, яка містить в собі 

усі аспекти життя для досягнення кінцевої мети.  

 Присутність єдиної партії, яку очолює 

диктатор.  

 Монополізація цілої державної системи 

єдиною партією.  

 Систематична боротьба з 

інакомисленням шляхом фізичного та психологічного 

терору. 

2 Авторитарний режим  влада персоніфікована і сконцентрована 

в руках однієї особи або купки людей.  

 низький рівень соціальної мобілізації і 

ніякої можливості для громадян участі в державному 

устрої.  

 Відсутність "правила закону".  

 Відмова поважати громадянські права і 

низький рівень толерантності до опозиційної 

діяльності.  

 відсутність виборчого змагання і 

використання методу кооптації для вибору складу 

управління керуючих органів.  

 Обмежене втручання уряду в неполітичні 

сфери. 

3 Демократичний 

режим 
 Поділ державної влади на три гілки - 

законодавчу, адміністративну та судову.  

 Децентралізація функцій управління.  

 Захист основних прав людини як 

наприклад свобода слова і релігії; права на однаковий 

рівень захисту законом, а також можливість для 

громадян повною мірою брати участь в політичному, 

економічному та культурному житті суспільства.  

 Регулярні вільні та справедливі вибори 

для громадян виборчого віку. У демократичних 

суспільствах громадяни мають не лише право, але й 

обов’язок брати участь в державному устрої, який, у 

свою чергу, розроблений для захисту їх права і свобод. 

Конституціоналізм та рівність перед законом. 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Вибірка для регресійного аналізу 
name index 

year 

overall 

score 

property 

rights 

freedom 

from 

corruptio

n 

fiscal 

freedom 

governme

nt 

spending 

business 

freedom 

labor 

freedom 

monetar

y 

freedom 

trade 

freedom 

investme

nt 

freedom 

financia

l 

freedom 

FDI 

Аргентина 2014 -

0,04497 

0 -0,01667 -

0,01244 

-0,04223 -

0,10316 

-

0,05274 

-

0,00662 

0,01923

1 

-0,25 0 

3,81 

Аргентина 2013 -

0,02708 

-0,25 0,034483 -

0,01832 

-0,08436 -

0,01475 

-

0,03067 

-

0,00494 

0 0 0 

0,01 

Аргентина 2012 -

0,07157 

0 0 -

0,04658 

-0,30355 -

0,02244 

0,02087

7 

-

0,03956 

-

0,02734 

-0,11111 0 

0,30 

Аргентина 2011 0,00976

6 

0 0 -

0,01151 

0,080688 0,00483

1 

-

0,04391 

0,03268 0 0 0 

-0,60 

Аргентина 2010 -

0,02103 

0 0 -

0,01138 

0 0 0,09868

4 

0,00990

1 

-

0,00714 

-0,1 -0,25 

-0,22 

Аргентина 2009 -

0,03506 

-

0,33333 

0 -

0,00284 

-0,06551 -

0,02512 

0,06293

7 

-

0,06769 

0,00574

7 

0 0 

-0,05 

Аргентина 2008 0,00370

4 

0 0,035714 -

0,00283 

-0,00736 -

0,00313 

0 -

0,08964 

0,13355 0 0 

-0,14 

Аргентина 2007 0,01123

6 

0 0,12 -

0,01119 

0 0,01589

8 

-

0,03378 

-0,0014 -

0,08902 

0 0,33333

3 -0,33 

Аргентина 2006 0,03288

2 

0 0 -

0,01651 

0,105834 -

0,10143 

0,01139 0,09327

2 

0,19928

8 

0 0 

1,42 

Аргентина 2005 -

0,04082 

0 -0,10714 0,00414

4 

-0,06472 0 0 0,02187

5 

-

0,08766 

0 0 

-0,65 

Аргентина 2004 -

0,04263 

0 -0,2 0,00277 0,026042 0 0 -

0,27684 

0,14074

1 

0 0 

0,05 

Аргентина 2003 

-

0,14307 -0,4 0 

-

0,00276 0,003922 0 0 

-

0,06151 

0,01886

8 -0,28571 

-

0,57143 

-

0,1430

7 

Бразилія 2014 -

0,01386 

0 -0,00263 -

0,02134 

-0,01277 0,01509

4 

-

0,12937 

-

0,06048 

-

0,00574 

0,1 0 

0,46 

Бразилія 2013 -

0,00345 

0 0,027027 0,01736

6 

0 -

0,01304 

-

0,03215 

-

0,01847 

0 0 0 

0,35 

Бразилія 2012 0,02841

9 

0 0 0,00144

9 

0,104839 -

0,01105 

0,02249

1 

-

0,00132 

-

0,00143 

0 0,2 

0,64 

Бразилія 2011 0,01259 0 0,057143 0,00877

2 

-0,01392 -

0,00367 

0,00521

7 

0,00131

9 

0,00867

1 

0,111111 0 

-0,44 
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Бразилія 2010 -0,0194 0 0 0,03951

4 

0 0,00183

8 

-

0,08293 

-

0,01813 

-

0,03352 

-0,1 0 

0,20 

Бразилія 2009 0,00889

7 

0 0,060606 -

0,04082 

-0,09369 0,00740

7 

-

0,01878 

0,01981

5 

0,01129

9 

0 0,25 

-0,20 

Бразилія 2008 0 0 -0,10811 0 0 -

0,00369 

-

0,00312 

0,0427 0,01432

7 

0 0 

-0,46 

Бразилія 2007 -

0,07718 

0 -0,05128 -

0,18138 

-0,22594 0,01308

4 

-

0,03026 

-

0,04849 

0,01159

4 

0 -0,2 

-0,23 

Бразилія 2006 -

0,01297 

0 0 -

0,02784 

0,025751 -

0,23571 

0,02322 0,04951

9 

0,05828

2 

0 0 

0,74 

Бразилія 2005 -

0,00484 

0 -0,025 -

0,04435 

0,026432 0 0 -

0,05829 

0,03821

7 

0 0 

-0,47 

Бразилія 2004 -

0,02208 

0 0 0 -0,17654 0 0 -

0,01781 

0,06440

7 

0 0 

-0,27 

Бразилія 2003 0,03089

4 

0 0,025641 0,04519

1 

0,161517 0 0 -

0,00883 

0,01724

1 

0 0 

0,02 

Чилі 2014 -0,0038 0 0,004167 -

0,01418 

0,001195 -

0,01702 

-

0,06604 

-

0,00591 

0 0,058824 0 

0,16 

Чилі 2013 0,00894 0 0 0,00258

4 

0,019488 0,02769

7 

-

0,01198 

-

0,01168 

0 0,0625 0 

0,65 

Чилі 2012 0,01162

8 

0,05882

4 

0,074627 -

0,00386 

-0,05196 0,02083

3 

0,00805

4 

0,09884

5 

-

0,06818 

0 0 

-0,41 

Чилі 2011 0,00259

1 

0 -0,02899 0,00258

1 

-0,03348 0,03703

7 

-

0,01194 

0,06712

3 

0 0 0 

-0,40 

Чилі 2010 -

0,01405 

-

0,05556 

-0,01429 -

0,00895 

-0,00555 -

0,02262 

0,00533

3 

-

0,05563 

0,02564

1 

0 0 

0,02 

Чилі 2009 -

0,00382 

0 -0,0411 0,00128 0,021542 -

0,02212 

-

0,03101 

-

0,01904 

0,04379

6 

0 0 

-0,04 

Чилі 2008 0,01158

3 

0 0 -

0,00888 

0,003413 -

0,00587 

0,00519

5 

-

0,01253 

-

0,00243 

0,142857 0 

-0,41 

Чилі 2007 -

0,00385 

0 -0,01351 0,00254

5 

0,004571 0,00146

8 

-

0,00645 

-0,0817 0,06185

6 

0 0 

-0,19 

Чилі 2006 0,00257

1 

0 0 0,00383

1 

0,03184 -

0,02714 

0,00258

7 

0,02962

1 

-0,0202 0 0 

0,31 

Чилі 2005 0,01170

4 

0 -0,01333 -

0,00255 

0,040491 0 0 0,00237

5 

0,08493

2 

0 0 

-0,29 

Чилі 2004 0,01184

2 

0 0 0,04666

7 

-0,00367 0 0 0,01445

8 

0,05797

1 

0 0 

-0,01 

Чилі 2003 -

0,02314 

0 0,013514 0,01351

4 

-0,01088 -

0,17647 

0 0,00362

8 

-

0,03361 

0 0 

-0,32 
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Китай 2014 0,01156

1 

0 -0,02778 -

0,00427 

-0,0048 0,03541

7 

-

0,01118 

0,02374

3 

-

0,00278 

0,2 0 

-0,13 

Китай 2013 0,01367

2 

0 0,028571 -

0,00284 

-0,00951 0,03448

3 

0,12996

4 

-

0,03504 

0,00558

7 

0 0 

-0,11 

Китай 2012 -

0,01538 

0 -0,02778 0,00142

2 

-0,03333 -

0,06827 

0,00910

7 

-

0,01461 

0 0 0 

-0,01 

Китай 2011 0,01960

8 

0 0 0,00142

5 

-0,01249 0,00201

2 

0,03195

5 

0,06657

2 

-

0,00831 

0,25 0 

-0,12 

Китай 2010 -

0,04135 

0 0,028571 -

0,00567 

-0,009 -

0,03682 

-

0,13916 

-

0,03155 

0,01120

4 

-0,33333 0 

-0,16 

Китай 2009 0,00188

3 

0 0,060606 0,06325

3 

-0,00892 0,02584

5 

-0,0463 -

0,04706 

0,01709

4 

0 0 

0,00 

Китай 2008 0,02115

4 

0 0,03125 -0,003 0,031034 0,07249

5 

0,00934

6 

0,01324

5 

0,03235

3 

0 0 

-0,13 

Китай 2007 -

0,02985 

-

0,33333 

-0,05882 -

0,04857 

0,011628 0,08816

7 

-

0,01534 

-

0,04912 

0 0 0 

-0,23 

Китай 2006 -

0,00186 

0 0 0,03092

8 

0 -

0,21636 

0,00307

7 

-

0,06368 

0,25 0 0 

0,14 

Китай 2005 0,02285

7 

0 -0,02857 0,02259 -0,02715 0 0 -

0,01852 

0,05836

6 

0 0 

-0,17 

Китай 2004 -0,0019 0 0 -

0,00747 

-0,01996 0 0 0,00699

3 

0,01581 0 0 

-0,07 

Китай 2003 -

0,00379 

0 0,129032 -

0,04836 

-0,02275 0 0 -

0,02055 

0,04115

2 

0 0 

0,02 

Колумбія 2014 0,01580

5 

0 -0,02353 0,05913

3 

-0,00399 -

0,05543 

0,01513

2 

0,00127

1 

0,09141

3 

0,071429 0 

-0,04 

Колумбія 2013 0,02352

9 

0 -0,02857 0,00131

6 

0,014845 0,00894

9 

-

0,00502 

0 0 0,076923 0,16666

7 0,19 

Колумбія 2012 0 0 -0,05405 0,02013

4 

-0,06084 0,03832

8 

0,00504

4 

0,03825

9 

-

0,01366 

0 0 

0,24 

Колумбія 2011 0,03816

8 

0 -0,02632 0,00269

2 

0,054813 0,02990

4 

0,09078

4 

0,02432

4 

0,00965

5 

0,181818 0 

-0,45 

Колумбія 2010 0,05136

4 

0,25 0 0,01920

4 

0,135053 0,08010

3 

0,10151

5 

0,04815

9 

0,00138

1 

-0,08333 0 

-0,70 

Колумбія 2009 0,00160

8 

0 -0,02564 0,00137

4 

-0,07444 0,06758

6 

0,03286

4 

-0,0112 0,02259

9 

0 0 

0,52 

Колумбія 2008 0,03839

7 

0,33333

3 

-0,025 0,01534

2 

0,014245 0,00974

9 

0,00629

9 

0,01564

7 

-0,0084 0,2 0 

-0,24 

Колумбія 2007 -

0,00828 

0 0,052632 0,07657

7 

0,027818 -

0,00416 

-0,0047 -

0,11237 

0,08510

6 

0 -

0,14286 -0,16 
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Колумбія 2006 0,01342

3 

0 0,027027 -0,0015 0,030166 0,03 0,01592

4 

0,01149

4 

0,01543

2 

0 0 

0,31 

Колумбія 2005 -

0,02614 

0 0,027778 0 -0,00897 0 0 0 0,02857

1 

-0,28571 0 

0,25 

Колумбія 2004 -

0,04673 

0 -0,05263 -0,08 -0,2363 0 0 0,02352

9 

0 0 0 

-0,56 

Колумбія 2003 0 0 0,1875 -

0,00138 

-0,01794 0 0 0,02684

6 

-

0,09742 

0 0 

-0,03 

Чехія 2014 0,01833

6 

0 0,029545 -

0,00366 

0,006897 0,06535 -

0,01754 

-

0,02815 

0,01152

1 

0,142857 0 

-0,12 

Чехія 2013 0,01430

6 

0 -0,04348 0 0,182065 -

0,02806 

0,09756

1 

0,00245

4 

-

0,00344 

0 0 

-0,33 

Чехія 2012 -0,0071 0,07692

3 

-0,06122 0,01234

6 

-0,17857 -

0,03009 

0,01168

8 

0,01875 -

0,00571 

0 0 

3,03 

Чехія 2011 0,00859

6 

0 -0,05769 0,01123

6 

-0,01754 0,06564

9 

0,00785

3 

0,05820

1 

0,00114

3 

0 0 

-0,58 

Чехія 2010 0,00576

4 

-

0,07143 

0 -

0,00125 

0,060465 0,00614

4 

0,12684

4 

-

0,05144 

0,01981

4 

0 0 

-0,57 

Чехія 2009 0,01909 0 0,083333 0,12482

5 

-0,05702 0,01401

9 

0,02571

9 

-

0,00747 

-

0,00233 

0 0 

1,13 

Чехія 2008 0,01038

6 

0 0,116279 0,02002

9 

-0,03185 0,05073

6 

0,10720

3 

-

0,06952 

-

0,00693 

0 0 

-0,48 

Чехія 2007 0,01506 0 0,02381 0,01598

8 

0,279891 0,05709

3 

-

0,00995 

0,00465

7 

0,05097

1 

0 -

0,11111 0,62 

Чехія 2006 0,02786

4 

0 0,076923 0,00879

8 

1,437086 -

0,17429 

0,04506

1 

-

0,03375 

0,07291

7 

0 0 

1,20 

Чехія 2005 -

0,03582 

0 0,054054 0,01791 -0,63081 0 0 0,05082

7 

0,04632

2 

0 0 

-0,52 

Чехія 2004 -

0,00741 

0 -0,05128 -

0,00298 

-0,10307 0 0 0,03296

7 

-

0,00272 

0 0 

1,65 

Чехія 2003 0,01503

8 

0 -0,09302 0,00598

8 

0,353116 0 0 -

0,00365 

0,00821

9 

0 0 

-0,71 

Еквадор 2014 0,02345

4 

0 -0,03704 -

0,00375 

-0,11628 0,02524

3 

0,08333

3 

-

0,01196 

0,05433

2 

0,5 0 

-1,04 

Еквадор 2013 -

0,02899 

0 0,08 0,02298

9 

-0,26439 -

0,04806 

0,17073

2 

0,00149

7 

0 -0,2 0 

-0,31 

Еквадор 2012 0,02547

8 

0 0,136364 -0,0076 0,283433 0,01121

5 

0,02244

4 

0,02927

6 

-

0,10395 

0 0 

-0,10 

Еквадор 2011 -

0,04462 

0 0,1 -

0,00504 

-0,35355 0,01134

2 

-

0,04976 

0,01564

9 

0,05849

6 

0 0 

0,04 
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Еквадор 2010 -

0,06095 

-0,2 -0,04762 -

0,07576 

-0,06739 -

0,02037 

0,10182

8 

-0,148 -

0,01102 

-0,16667 0 

0,70 

Еквадор 2009 -

0,04891 

-

0,16667 

-0,08696 -

0,00694 

0,009721 -

0,08007 

-

0,04963 

0,01214

6 

0,07396

4 

-0,25 -0,2 

0,82 

Еквадор 2008 -

0,00181 

0 -0,08 -

0,00116 

0,007344 -0,0017 0,01256

3 

-

0,00537 

0,00895

5 

0,333333 -

0,16667 0,40 

Еквадор 2007 0,01282

1 

0 0,041667 0,00348 -0,03314 0,01030

9 

0,00251

9 

-

0,02102 

0 0 0,2 

-0,82 

Еквадор 2006 0,03213

6 

0 0,090909 0,01411

8 

0 0,05818

2 

-

0,00251 

0,11420

2 

0,04687

5 

0 0 

2,44 

Еквадор 2005 -

0,02757 

0 0 -

0,00468 

0,10026 0 0 0,18576

4 

0,02564

1 

-0,4 0 

0,86 

Еквадор 2004 0,00554

5 

0 -0,04348 -

0,01043 

-0,10385 0 0 0,31506

8 

-

0,00637 

0 0 

-0,74 

Еквадор 2003 0,01883

2 

0 -0,11538 -

0,00461 

0,019025 0 0 0,31137

7 

0,00641 -0,28571 0,66666

7 0,10 

Угорщина  2014 -

0,00446 

-

0,07692 

0,056522 0,01756

6 

-0,09764 0,00252

8 

0,02018

6 

-

0,01946 

0,01152

1 

0 0 

-0,30 

Угорщина 2013 0,00298

1 

-

0,07143 

-0,02128 0,01399

5 

0,217213 -

0,00877 

-

0,04734 

0,01314

1 

-

0,00344 

0,071429 0 

0,31 

Угорщина 2012 0,00750

8 

0,07692

3 

-0,07843 0,12769 -0,10949 0,04313

7 

-

0,00148 

0,00263

5 

-

0,00571 

-0,06667 0 

0,40 

Угорщина 2011 0,00756

4 

0 0 0,01603

5 

0,057915 -

0,00391 

0,00147

9 

0,02429

1 

0,00114

3 

0 0 

-0,50 

Угорщина 2010 -

0,01048 

-

0,07143 

-0,03774 -

0,02833 

0,348958 -

0,00775 

-0,0117 0,00406

5 

0,01981

4 

-0,0625 0 

-0,45 

Угорщина 2009 -

0,01183 

0 0,019231 0,00857

1 

-0,27547 0,04032

3 

-

0,02703 

-

0,04404 

-

0,00233 

0 0 

0,13 

Угорщина 2008 0,04321 0 0,04 0,01744

2 

-0,01119 0,05982

9 

0,02329 0,00783

3 

-

0,00693 

0,142857 0,16666

7 0,73 

Угорщина 2007 -

0,00308 

0 0,041667 0,00879

8 

-0,01107 -

0,00847 

-

0,01151 

0,03095

6 

0,05097

1 

0 -

0,14286 -0,38 

Угорщина 2006 0,02362

2 

0 0 0,00441

8 

0,058594 0,01142

9 

0,01906

2 

-0,0172 0,17714

3 

0 0 

2,17 

Угорщина 2005 0,01275

9 

0 -0,02041 0,03506

1 

0,273632 0 0 0,02578 -

0,07895 

0 0 

-0,09 

Угорщина 2004 -

0,00476 

0 -0,07547 0 -0,09865 0 0 0,04390

9 

0 0 0 

-0,65 

Угорщина 2003 -

0,02326 

0 0,019231 0,00152

7 

-0,20357 0 0 -

0,05489 

-0,05 0 0 

-0,56 
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Індія 2014 0,00905

8 

0 0,016129 0,01404

9 

-0,00128 0,01072

4 

0,00543

5 

0,00306

3 

0,03144

7 

0 0 

-0,34 

Індія 2013 0,01098

9 

0 -0,06061 0,02890

9 

0,041444 0,05070

4 

-

0,00809 

0,03815

6 

-0,0078 0 0 

-0,03 

Індія 2012 0 0 -0,02941 0,00928

4 

-0,03856 -

0,03794 

0,10416

7 

-

0,03379 

-

0,00156 

0 0 

0,30 

Індія 2011 0,01487 0 0 0,02724

8 

0,022339 0,01652

9 

0,16464

5 

-

0,03556 

-

0,05449 

0 0 

-0,25 

Індія 2010 -

0,01103 

0 -0,02857 -

0,00542 

-0,02185 -

0,33272 

-

0,07384 

-

0,02597 

0,33137

3 

0,166667 0 

-0,24 

Індія 2009 0,00554

5 

0 0,060606 -0,0251 0,058503 0,06876

2 

-

0,06316 

-

0,01422 

0 -0,25 0,33333

3 -0,63 

Індія 2008 0,00371

1 

0 0,137931 -

0,00395 

0,029412 0,00196

9 

0,05221

5 

-

0,08938 

-

0,00391 

0 0 

-0,20 

Індія 2007 0,03256

7 

0 0,035714 -

0,00131 

-0,0429 0,02419

4 

0,01444

6 

-

0,00515 

1,13333

3 

-0,2 0 

-0,46 

Індія 2006 -0,0369 0 0 0,00661

4 

-0,02228 -

0,09818 

0,00972

4 

0,00258

4 

-

0,36842 

0 0 

0,32 

Індія 2005 0,05242

7 

0 0,037037 0,01886

8 

-0,01038 0 0 0,00519

5 

0,61016

9 

0 0 

0,30 

Індія 2004 0,00585

9 

0 0 -

0,03133 

0,072323 0 0 -

0,00773 

0,02608

7 

0 0 

-0,24 

Індія 2003 0 0 -0,03571 -0,0013 -0,07939 0 0 0,09604

5 

0,05504

6 

0 0 

-0,34 

Індонезія 2014 0,02812 0 -0,06667 0 0,006726 0,09163

3 

-

0,05906 

0,01192

1 

-

0,00267 

0,142857 0,2 

0,00 

Індонезія 2013 0,00886

5 

0 0,071429 -0,0012 -0,0262 -

0,08059 

-

0,02495 

0,00398

9 

0,01488

5 

0 0,25 

0,00 

Індонезія 2012 0,00714

3 

0 0 0,00602

4 

0,030371 -

0,00546 

0,00579

2 

0,01211

3 

0,00135

5 

0 0 

-1,00 

Індонезія 2011 0,00900

9 

0 0,076923 0,01343

1 

-0,00224 0,03389

8 

0,01968

5 

0,04943

5 

-

0,05263 

0 0 

-1,31 

Індонезія 2010 0,03932

6 

0 0,130435 0,05677

4 

0,0125 0,13704

5 

-

0,00196 

-

0,01117 

0,01963

4 

0,166667 0 

-0,77 

Індонезія 2009 0,00375

9 

0 -0,04167 0 -0,01895 -

0,04888 

0,01192

8 

0,04985

3 

0,04657

5 

0 0 

0,70 

Індонезія 2008 0 0 0,090909 0 0,006734 0,01867

2 

0,00399

2 

-

0,03808 

-

0,01351 

0 0 

-0,29 

Індонезія 2007 0,02504

8 

0 0,1 0,00258

7 

0,036047 0,03433

5 

-

0,01765 

-

0,03668 

-

0,00804 

0 0,33333

3 -0,26 
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Індонезія 2006 -0,0189 0 0,052632 -

0,00258 

-0,04444 -

0,15273 

0,03869

7 

0,02649

9 

-

0,03368 

0 0 

0,91 

Індонезія 2005 0,01535

5 

0 0 0 0,066351 0 0 0,04063

9 

0,04043

1 

0 0 

-0,65 

Індонезія 2004 -

0,06631 

0 0 0 -0,07355 0 0 -

0,07641 

-

0,00536 

-0,4 0 

-0,28 

Індонезія 2003 0,01824

8 

0 0,117647 -

0,02393 

0,049539 0 0 0,03038

7 

0,02754

8 

0 0 

0,01 

Малайзія  2014 0,05295 0 0,030233 -

0,00588 

0,028571 0,07133

9 

0,08575

4 

0,01503

8 

-

0,00779 

0,222222 0,2 

5,84 

Малайзія 2013 -

0,00452 

0,1 -0,02273 0,00710

1 

0,013793 0,02304

7 

-

0,08827 

-

0,02206 

-

0,02284 

0 0 

-0,83 

Малайзія 2012 0,00150

8 

0 -0,02222 -

0,00118 

-0,0846 0,12051

6 

0,00126

3 

0,00369 0,00127

1 

0 0 

0,30 

Малайзія 2011 0,02314

8 

-

0,09091 

-0,11765 0,00355

9 

-0,02583 -

0,00286 

0,10924

4 

0,05997

4 

0 0,5 0 

-0,47 

Малайзія 2010 0,00309

6 

0,1 0 0,01566

3 

-0,00123 -

0,01271 

-0,0014 -

0,04005 

0,00639

4 

-0,25 0,25 

0,14 

Малайзія 2009 0,01095

5 

0 0,02 0,00973

2 

0,007426 0,02164

5 

-

0,00832 

0,01653

9 

0,02624

7 

0 0 

-0,33 

Малайзія 2008 0,00156

7 

0 -0,01961 0,00489 0,024081 0,02514

8 

0,00138

9 

-

0,01873 

-

0,00781 

0 0 

-0,29 

Малайзія 2007 0,03571

4 

0 0,02 0,00738

9 

0,050599 -

0,01458 

-

0,00277 

-

0,03027 

0,00261

1 

0,333333 0,33333

3 0,20 

Малайзія 2006 -

0,00485 

0 -0,03846 0,00370

8 

-0,00266 -0,02 0,00277

8 

-

0,00242 

0,01055

4 

0 0 

3,94 

Малайзія 2005 0,03338

9 

0 0,061224 0 0,014825 0 0 0,01222

5 

0,03269

8 

0 0 

-0,84 

Малайзія 2004 -

0,01964 

0 -0,02 -0,011 -0,10495 0 0 -

0,00365 

0,00547

9 

0 0 

-0,26 

Малайзія 2003 0,01663

9 

0 0,041667 0,00368

1 

-0,01427 0 0 0,01734

8 

0,09609

6 

0 0 

0,32 

Мексика 2014 -

0,00299 

0 -0,01 -

0,00247 

-0,0063 -

0,05651 

-

0,02345 

-

0,00386 

0,06203

5 

0 0 

-0,39 

Мексика 2013 0,02603

4 

0 -0,03226 0,00495

7 

0,014049 -

0,00732 

-0,0261 0,01568

6 

0,10562

4 

0,166667 0 

0,25 

Мексика 2012 -

0,03687 

0 -0,06061 -

0,00738 

-0,05776 -

0,06071 

0,00656

8 

0,01056

8 

-

0,10222 

-0,07692 0 

0,27 

Мексика 2011 -

0,00732 

0 -0,08333 -

0,02635 

-0,02465 0,05180

7 

-

0,01616 

-

0,00786 

-

0,00976 

0 0 

-0,25 
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Мексика 2010 0,03799

4 

0 0,028571 0,00119

9 

0,041565 0,03362

4 

0,03511

7 

-

0,01548 

0,02244

4 

0,3 0 

0,02 

Мексика 2009 -

0,00604 

0 0,060606 0 -0,0227 -

0,03136 

-

0,03393 

-

0,00257 

0,01519 0 0 

0,18 

Мексика 2008 0,00303 0 -0,05714 0,01459

9 

0,003597 -

0,00719 

0,00324

1 

0,00909

1 

0,01804

1 

0 0 

-0,35 

Мексика 2007 0,02009

3 

0 -0,02778 0,04846

9 

0,015834 0,04767

9 

-

0,00484 

-

0,05289 

0,35191

6 

0 -

0,14286 0,13 

Мексика 2006 -

0,00767 

0 0 0,04672

9 

-0,01912 0,13857

1 

0,00977

2 

0,00246

6 

-0,2367 0 0 

0,62 

Мексика 2005 -

0,01212 

0 0 0,02182

8 

0,00722 0 0 0,01629

1 

-

0,07843 

0 0 

-0,32 

Мексика 2004 0,01072 0 -0,02703 0,07320

6 

-0,01889 0 0 0,03636

4 

0,00740

7 

0 0 

0,12 

Мексика 2003 0,03650

8 

0 0,121212 -

0,00727 

-0,00936 0,27272

7 

0 0,05191

3 

-

0,00246 

0 0 

0,23 

Перу 2014 -

0,01173 

0 0 -

0,01001 

0 -

0,02351 

-

0,08495 

-

0,01186 

0,02352

9 

0 0 

-0,29 

Перу 2013 -

0,00728 

0 -0,02857 0,00250

9 

-0,0198 0,00416

7 

-

0,02044 

-

0,01404 

0 0 0 

-0,47 

Перу 2012 0,00145

8 

0 -0,05405 0,00377

8 

-0,0011 0,00139

1 

0,01181

7 

0,02888

1 

-

0,01163 

0 0 

0,61 

Перу 2011 0,01479

3 

0 0,027778 -

0,00126 

-0,01408 0,09270

5 

0,02420

6 

0,01838

2 

0,01176

5 

0 0 

-0,17 

Перу 2010 0,04644 0 0,028571 -

0,00251 

0,005447 0,01075

3 

0,35729 -

0,05665 

0,07052

9 

0,166667 0 

-0,38 

Перу 2009 0,01253

9 

0 0,060606 -

0,00623 

0 -

0,00913 

0,02526

3 

0,00698

5 

0,08174

4 

0 0 

-0,26 

Перу 2008 0,01754

4 

0 -0,05714 0 0,004376 0,00766

9 

0,01931

3 

0,00233

4 

0,01101

9 

0,2 0 

-0,37 

Перу 2007 0,03636

4 

0,33333

3 

0 -

0,00125 

0,208995 -0,0061 -

0,00851 

0,02023

8 

0,08035

7 

0 -

0,14286 -0,21 

Перу 2006 -

0,01305 

0 -0,05405 -0,0243 -0,00526 0,19272

7 

0,02396

5 

-

0,03002 

0,12374

6 

-0,28571 0 

0,08 

Перу 2005 -

0,05255 

0 -0,075 0,00981

6 

-0,13143 0 0 -

0,02477 

0 0 0 

-0,24 

Перу 2004 0,00154

8 

0 -0,02439 -

0,00123 

-0,01464 0 0 0,04717 0 0 0 

0,10 

Перу 2003 -

0,00309 

0 -0,06818 0,01366

5 

-0,02738 0 0 0,03037

7 

-

0,00993 

0 0 

-0,36 
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Філіпіни 2014 0,03264

6 

0 0,003846 -

0,00126 

0,023282 0,12806 -

0,02549 

0,01827

7 

0 0,2 0 

10,49 

Філіпіни 2013 0,01926

4 

0 0,083333 0,00252

8 

0,005574 -0,0221 -

0,01354 

-

0,00649 

0 0,25 0 

-0,87 

Філіпіни 2012 0,01601

4 

0 0 0,00380

7 

-0,01429 0,25115

2 

0,01972

4 

0,01048

5 

-

0,02956 

0 0 

2,14 

Філіпіни 2011 -

0,00178 

0 0,043478 0 -0,00219 -

0,09771 

-

0,02312 

0,04951

9 

0 0 0 

-0,29 

Філіпіни 2010 -0,0088 0 -0,08 0,04509

3 

0,004405 -

0,02434 

0,00972

8 

-

0,05829 

-

0,01018 

0 0 

-0,63 

Філіпіни 2009 0,01428

6 

0 0 -

0,00528 

0,006652 -

0,07156 

-

0,02836 

0,04607 -

0,00254 

0,333333 0 

-0,37 

Філіпіни 2008 0 0 0 -

0,00263 

0,007821 -

0,00562 

0,00570

3 

0,00545 -

0,01253 

0 0 

0,00 

Філіпіни 2007 -

0,00533 

0 -0,03846 0,00131

8 

0,006749 -

0,00928 

-

0,00942 

-

0,03038 

0 0 0 

0,89 

Філіпіни 2006 0,02925 0 0,04 -

0,02692 

0,00452 -0,02 -

0,00562 

-

0,02824 

0,00503

8 

0 0,66666

7 -0,21 

Філіпіни 2005 -

0,07445 

0 -0,03846 0,00386

1 

-0,00338 0 0 0,00776

2 

0,03116

9 

-0,4 -0,4 

0,51 

Філіпіни 2004 -

0,03589 

-0,4 -0,10345 0,00128

9 

0,002257 0 0 0,03758

4 

-

0,00517 

0 0 

-0,30 

Філіпіни 2003 0,00988

5 

0 0,035714 0,00258

4 

0,006818 0 0 -

0,01845 

0,08100

6 

0 0 

-0,09 

Польща 2014 0,01515

2 

0 -0,00364 0,00131

6 

0,004651 0,09531

2 

-

0,03975 

0,00128

7 

0,01152

1 

0,076923 0 

0,69 

Польща 2013 0,02803

7 

0 0,037736 0,02150

5 

0,066998 0,04234

5 

0,02610

1 

-0,0177 -

0,00344 

0 0,16666

7 0,38 

Польща 2012 0,00156 0 0,06 0,00540

5 

-0,07991 0 0,00163

4 

0,01280

4 

-

0,00571 

0 0 

0,01 

Польща 2011 0,01424

1 

0,09090

9 

0,086957 -

0,01202 

-0,0641 -

0,01286 

-

0,00488 

0 0,00114

3 

0,083333 0 

-0,68 

Польща 2010 0,04809

3 

0,1 0,095238 0,08550

7 

0,109005 0,15828

7 

0,02842

8 

-

0,03342 

0,01981

4 

0 0 

0,28 

Польща 2009 0 0 0,135135 0,00583

1 

-0,02989 -

0,00923 

-

0,02447 

-

0,01823 

-

0,00233 

0 0 

-0,47 

Польща 2008 0,03786

6 

0 0,088235 0 -0,02902 -

0,01989 

-

0,00163 

0,02490

7 

-

0,00693 

0,2 0,2 

-0,15 

Польща 2007 -

0,02024 

0 -0,02857 -

0,00146 

0,134177 -

0,02124 

0,00326

8 

0,00879

4 

0,05097

1 

0 -

0,28571 0,56 
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Польща 2006 -

0,00503 

0 -0,02778 0,00585

7 

0,30363 -

0,19286 

0,02 -

0,03281 

0,04040

4 

0 0 

0,17 

Польща 2005 0,01533

2 

0 -0,1 0,05238

8 

-0,13675 0 0 0,05377

7 

0,125 0 0 

-0,07 

Польща 2004 -

0,05016 

-

0,28571 

-0,02439 -

0,01067 

-0,23861 0 0 0,06258

5 

0,00284

9 

0 0 

-0,30 

Польща 2003 -

0,04923 

0 0 0,00459

4 

-0,07056 0 0 0,04403

4 

-

0,10914 

-0,28571 0 

1,56 

Румунія 2014 0,00614

4 

0 0,047222 -

0,01024 

-0,04823 0,00852

3 

0,02677

2 

0,03212

9 

0,01152

1 

0 0 

-0,09 

Румунія 2013 0,01087 0 -0,02703 0,00572

1 

0,128857 -

0,00142 

0,01437

7 

0,00538

4 

-

0,00344 

0 0 

0,02 

Румунія 2012 -

0,00464 

0 -0,02632 0,00691

2 

-0,0434 -

0,02083 

0,02960

5 

-

0,00134 

-

0,00571 

0 0 

-0,48 

Румунія 2011 0,00778

8 

0 0 0,01165

5 

-0,03679 -0,0069 0,00662

3 

0,01500

7 

0,00114

3 

0,066667 0 

-0,66 

Румунія 2010 0,01582

3 

0,14285

7 

0,027027 -

0,01379 

-0,14571 -

0,03204 

0,05779

3 

-

0,02267 

0,01981

4 

0,25 0 

0,05 

Румунія 2009 0,02431

1 

0,16666

7 

0,193548 0,01635

5 

-0,0113 0 0,01421 0,03448

3 

-

0,00233 

0 0 

-0,43 

Румунія 2008 0,00817 0 0,033333 -

0,00349 

-0,00282 0,02322

4 

-

0,02931 

0,04017

2 

0,02381 0,2 -

0,16667 0,12 

Румунія 2007 0,05154

6 

0 0,034483 -

0,01829 

0,030479 -

0,01877 

0,00869

6 

0,04654

7 

0,22807 0 0,2 

-0,28 

Румунія 2006 0,11708

3 

0 0,035714 0,24821

7 

0 0,35636

4 

0,03603

6 

0,06389

8 

-

0,02841 

0,666667 0 

1,89 

Румунія 2005 0,042 0 0,076923 0,00286

1 

-0,07888 0 0 0,10211

3 

0,22222

2 

0 0 

0,53 

Румунія 2004 -

0,01186 

0 -0,07143 0,01157

7 

0,198718 0 0 0,11811 -

0,04319 

-0,4 0 

0,29 

Румунія 2003 0,03901

4 

0 -0,03448 0,07298

1 

0,059423 0 0 0,09012

9 

-

0,19086 

0 0,66666

7 -0,26 

Росія 2014 0,01565

6 

0 -0,07917 -

0,01496 

0,130515 0,01156

1 

0,06083

7 

0,04048 -

0,03618 

0 0 

-0,01 

Росія 2013 0,01188

1 

0 0,142857 0,05333

3 

0,119342 0,06298 -

0,17165 

0,00603

3 

0,13489

7 

0 -0,25 

-0,21 

Росія 2012 0 0 -0,04545 -

0,00242 

-0,25346 0,28402

4 

0,00953

9 

0,05071

3 

0 0 0 

-0,57 

Росія 2011 0,00397

6 

0 0,047619 0,00486 -0,02105 -

0,02874 

0,05536

9 

0,00798

7 

-

0,00292 

0 0 

-0,48 
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Росія 2010 -

0,00984 

0 -0,08696 0,04309

3 

-0,05807 -

0,03333 

-

0,00667 

-

0,04427 

0,125 -0,16667 0 

0,00 

Росія 2009 0,02008 -

0,16667 

-0,08 -

0,00379 

0,015827 0,00558

7 

-

0,02755 

0,01708

1 

0,37556

6 

0 0 

-0,59 

Росія 2008 -

0,04598 

0 0,041667 -

0,00377 

0 -

0,13387 

0,00325

2 

0,02547

8 

-

0,29393 

0 0 

-0,33 

Росія 2007 -

0,00382 

0 -0,14286 -

0,12445 

0,094488 0,03852

6 

-

0,00485 

-

0,07647 

0 0 0,33333

3 -0,25 

Росія 2006 0,02144

2 

0 0,037037 -

0,00765 

0,078098 0,08545

5 

0 0,03658

5 

-

0,00949 

0 0 

1,04 

Росія 2005 -

0,02841 

0 0 -

0,00109 

-0,09524 0 0 0,0347 0 -0,4 0 

-0,15 

Росія 2004 0,03937 0 0,173913 0,01103

8 

0,009302 0 0 0,11228

1 

0,10104

5 

0 0 

-0,22 

Росія 2003 0,04312

1 

0 0,095238 0,06713

8 

0,095076 0 0 0,11111

1 

0 0 0 

0,09 

Сайдівська 

Аравія 

2014 0,02640

3 

0 -0,00682 0,00100

4 

0,208812 -0,0132 0,09537

6 

0,04566

2 

-

0,04269 

0 0 

-0,64 

Сайдівська 

Аравія 

2013 -0,0304 -

0,11111 

-0,06383 0 0,399464 -

0,22057 

-

0,02672 

0,01232

7 

-

0,06075 

0 0 

0,11 

Сайдівська 

Аравія 

2012 -

0,05589 

0 0,093023 0,00201

2 

-0,5 0,01626 -

0,07662 

0,00933

1 

0,00121

7 

0 0 

-0,42 

Сайдівська 

Аравія 

2011 0,03276

1 

0,125 0,228571 -

0,00201 

0,095448 0,01773 0,03494

6 

0,03210

3 

-

0,00364 

-0,11111 0 

-0,60 

Сайдівська 

Аравія 

2010 -

0,00311 

0 0,029412 0 -0,07221 0,06281

4 

-

0,02618 

-

0,08918 

0,00855

7 

0,125 0 

-0,84 

Сайдівська 

Аравія 

2009 0,0288 -0,2 0,030303 -0,001 0,062229 0,09041

1 

-

0,01036 

-

0,10821 

0,06510

4 

0,333333 0,25 

-0,34 

Сайдівська 

Аравія 

2008 0,02627

3 

0 -0,02941 0,00301

8 

0,035982 0,37735

8 

-

0,09069 

-

0,04125 

0,09090

9 

0 0 

-0,25 

Сайдівська 

Аравія 

2007 -

0,03333 

0 0 0 -0,03752 0,03921

6 

-

0,00469 

-

0,11894 

0 0 -0,2 

-0,38 

Сайдівська 

Аравія 

2006 0 0 -0,24444 0 0,029718 -

0,27143 

0,00117

4 

-

0,00548 

0,13183

3 

0 0,66666

7 0,08 

Сайдівська 

Аравія 

2005 0,04304

6 

0 -0,1 0 0,150427 0 0 -

0,00653 

-

0,02813 

0 0 

0,25 

Сайдівська 

Аравія 

2004 -0,0443 0 0 0 -0,12294 0 0 0,04077 -

0,00621 

-0,4 0 

0,79 

Сайдівська 

Аравія 

2003 -

0,03216 

0 -0,28571 0 -0,0632 0 0 0,05875

3 

0,01577

3 

0 0 

0,34 
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Сінгапур 2014 0,01590

9 

0 -0,00109 0,00109

8 

-0,0011 -

0,00309 

0,05579

9 

-0,0061 0 0,133333 0 

-0,09 

Сінгапур 2013 0,00571

4 

0 -0,01075 -

0,00219 

0 -

0,00103 

-0,0076 -

0,03302 

0 0 0,14285

7 1,76 

Сінгапур 2012 0,00344 0 0,01087 0,00219

5 

0 -

0,01018 

-0,0602 -

0,01624 

0 0 0,16666

7 -0,64 

Сінгапур 2011 0,01277

6 

0 0 0,00441 -0,04197 0 -0,0091 0,06551

3 

0 0 0,2 

-0,30 

Сінгапур 2010 -

0,01148 

0 -0,01075 -

0,00439 

0,015991 -

0,00102 

0,00815

5 

-

0,06797 

0 -0,0625 0 

0,35 

Сінгапур 2009 -

0,00229 

0 -0,01064 0,00885

9 

-0,00106 0,00511

2 

0,00102 -

0,02362 

0 0 0 

-0,51 

Сінгапур 2008 0,00229

6 

0 0 0,00893

9 

0,001066 0,01137

5 

0,00204

5 

-

0,00559 

0 0 0 

-0,23 

Сінгапур 2007 -

0,01023 

0 0,010753 0 0,046875 -

0,00206 

-

0,00407 

0,01590

9 

0,05882

4 

-0,11111 -

0,16667 2,91 

Сінгапур 2006 -

0,00677 

0 -0,01064 0,01129

9 

0,003359 -0,031 0 -0,0372 0 0 0 

-0,49 

Сінгапур 2005 -

0,00337 

0 0,010753 0,00797

3 

-0,01976 0 0 -0,0172 0 0 -

0,14286 -0,57 

Сінгапур 2004 0,00793

7 

0 0,01087 0 0,009978 0 0 0,04966

1 

0 0 0 

0,15 

Сінгапур 2003 0,00915

3 

0 0,010989 0,05655

8 

-0,00111 0 0 -

0,00449 

0,02409

6 

0 0 

-0,15 

Таїланд 2014 -

0,01248 

0 -0,01176 0,01013

9 

-0,00119 -

0,02459 

-

0,15501 

0,00439

2 

-

0,00266 

0,125 0 

-0,33 

Таїланд 2013 -

0,01233 

0 -0,02857 0,05059

9 

-0,04343 0,00965

5 

-

0,07722 

-

0,01443 

0 0 0 

0,51 

Таїланд 2012 0,00309

1 

0 0,029412 0,00401

1 

-0,03422 0,03719

6 

0,03538

7 

-

0,02119 

-

0,00922 

0 0 

-0,36 

Таїланд 2011 0,00936 0 -0,02857 0,00133

9 

0,008909 -

0,01132 

0,03668

5 

0,06626

5 

0 0 0 

-0,11 

Таїланд 2010 0,01746 -0,1 0,060606 0,00403

2 

-0,00883 -

0,00563 

-

0,03791 

-

0,03768 

0,00396

8 

0,333333 0,16666

7 -0,27 

Таїланд 2009 0,01123

6 

0 -0,08333 -

0,00402 

-0,0011 -

0,01524 

-

0,01544 

0,03448

3 

0,00531

9 

0 0,2 

-0,15 

Таїланд 2008 -0,0189 0 -0,05263 -

0,00134 

-0,00657 -

0,01096 

0,01701

6 

-

0,14046 

0,01347

7 

0 0 

-0,16 

Таїланд 2007 0,00316 0 0,055556 -

0,00134 

-0,00869 -

0,01084 

-

0,00779 

-

0,03362 

0,08479

5 

0 0 

0,34 
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Таїланд 2006 0,0128 0 0,090909 -

0,00399 

0,022198 0,05428

6 

0,00260

4 

-0,0243 0,01183

4 

0 0 

0,74 

Таїланд 2005 -

0,01884 

0 0,03125 -

0,00397 

-0,01098 0 0 -

0,07424 

0,03048

8 

-0,4 0 

-0,47 

Таїланд 2004 -

0,03191 

-

0,28571 

0 0,00398

9 

-0,02148 0 0 0,01832

8 

0,01234

6 

0 0 

6,66 

Таїланд 2003 -

0,04776 

0 0 -

0,00133 

0,031008 0 0 0,01041

7 

-0,1671 -0,28571 0 

-0,87 

Туреччина 2014 0,03179

7 

0 0,047619 0,00649

4 

-0,02157 -0,0088 0,38515

1 

-

0,02046 

-

0,00822 

0,076923 0 

-0,71 

Туреччина 2013 0,0064 0 -0,04545 -

0,00901 

0,109402 0,01639

3 

0,0775 0,01947

1 

-

0,00234 

-0,07143 0 

2,10 

Туреччина 2012 -

0,02648 

0 0 -

0,00639 

-0,30024 -

0,02329 

0,01010

1 

-0,011 0 0 0,2 

-0,36 

Туреччина 2011 0,00627 0 -0,04348 0,00128 0,008444 -0,0029 -0,0365 0,03857

1 

-

0,01157 

0,076923 0 

-0,39 

Туреччина 2010 0,03571

4 

0 0,121951 0,06694 -0,006 -

0,01431 

0,01985

1 

-

0,01547 

-

0,00231 

0,3 0 

-0,72 

Туреччина 2009 0,02838

1 

0 0,078947 -

0,05792 

0,221083 0,02342

6 

0,02025

3 

0,00423

7 

-0,0023 0 0 

-0,50 

Туреччина 2008 0,04355

4 

0 0,085714 0,12445

7 

0,094551 0,01335

3 

0,01804

1 

0,00998

6 

0,07160

5 

0 0 

-0,08 

Туреччина 2007 0,00701

8 

0 0,09375 0,01617

6 

-0,0837 0,01049

5 

-

0,00767 

0,08346

2 

0 0 0 

0,11 

Туреччина 2006 0,12648

2 

0 0,032258 0,04134

8 

0,251838 0,21272

7 

-

0,03931 

0,20260

2 

0,06578

9 

0 0,66666

7 1,31 

Туреччина 2005 -

0,04167 

0 -0,03125 0,07401

3 

-0,04394 0 0 0,16702

8 

0,02425

9 

0 -0,4 

-0,06 

Туреччина 2004 0,01734

1 

0 -0,11111 -

0,05882 

0,264444 0 0 0,07459

2 

0,00815

2 

0 0 

-0,44 

Туреччина 2003 -

0,04244 

0 -0,05263 -0,0092 -0,23599 0 0 0,04634

1 

-

0,07538 

0 0 

0,21 

Україна 2014 0,06479

5 

0 -0,04783 0,01150

9 

0,27551 0,25630

3 

-0,002 0,10845

1 

0,02132

7 

0 0 

-0,25 

Україна 2013 0,00433

8 

0 -0,04167 0 0 0,03030

3 

-

0,02539 

0,04874

4 

0 0 0 

0,14 

Україна 2012 0,00655 0 0,090909 0,01164

3 

-0,10638 -

0,01911 

0,024 0,07120

3 

-

0,00939 

0 0 

-0,51 

Україна 2011 -

0,01293 

0 -0,12 -0,0077 -0,19951 0,21705

4 

-

0,13345 

0,03268 0,03147

7 

0 0 

-0,17 
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Україна 2010 -

0,04918 

0 -0,07407 0,01168

8 

0,053846 -

0,04444 

0,10114

5 

-

0,10132 

-

0,01667 

-0,33333 -0,25 

-0,78 

Україна 2009 -

0,04314 

0 -0,03571 -

0,02532 

-0,09302 -

0,08784 

-

0,01318 

-

0,02575 

0,02189

8 

0 -0,2 

0,39 

Україна 2008 -

0,00971 

0 0,076923 -

0,05502 

-0,19173 0,01834

9 

0,00568

2 

0,02193 0,06476

7 

0 0 

-0,43 

Україна 2007 -

0,05331 

0 0,181818 -

0,07317 

-0,29815 0,01160

1 

-

0,00752 

-

0,06173 

0 0 0 

-0,09 

Україна 2006 -

0,02509 

0 -0,04348 0,08674

7 

-0,03562 -

0,21636 

-

0,04659 

-

0,04331 

0,01312

3 

0 0 

1,27 

Україна 2005 0,03910

6 

0 -0,04167 0,22963 0,010283 0 0 0,02281

9 

0,02419

4 

0 0 

-0,26 

Україна 2004 0,05088

1 

0 0,142857 0,00596

1 

0,142438 0 0 0,16406

3 

-

0,00268 

0 0 

-0,10 

Україна 2003 0,06016

6 

0 0,4 0,01512

9 

0,156197 0 0 0,09965

6 

0,05070

4 

-0,4 0,66666

7 -0,14 

ОАЕ 2014 0,00421

9 

0 -0,02353 -0,003 -0,0235 0,00540

5 

0,06829

9 

0,00834

3 

-

0,00121 

0 0 

-1,43 

ОАЕ 2013 0,02597

4 

0 0,079365 0 0,062422 0,08823

5 

-

0,01523 

0,03708

3 

0 0 0 

11,42 

ОАЕ 2012 0,02212

4 

0,1 -0,03077 0 0,012642 0,01040

1 

0,08839

8 

0,05751

6 

0 0 0 

-0,98 

ОАЕ 2011 0,00742

9 

0 0,101695 0 -0,02225 -

0,00148 

-

0,08701 

0,11191

9 

-

0,00242 

0 0 

-0,57 

ОАЕ 2010 0,04018

5 

0,25 0,035088 0 -0,06257 0,17421

6 

0,04068

2 

-

0,01433 

0,02475

2 

0,166667 0 

-0,08 

ОАЕ 2009 0,03354

6 

0 -0,08065 0 0,07606 0,19087

1 

0,02834 -

0,01551 

0,00497

5 

0 0,25 

-0,15 

ОАЕ 2008 0 0 0 0 -0,02552 -

0,02231 

0,00270

6 

-

0,03668 

0,072 0 0 

-0,10 

ОАЕ 2007 0,00643

1 

-0,2 0,016393 0,00604

2 

0,081472 0,00612

2 

-

0,00538 

-

0,04167 

0 0 0,33333

3 0,03 

ОАЕ 2006 -

0,04601 

0 0,173077 -

0,00601 

0,084046 -0,3 0 -

0,02785 

-

0,02597 

-0,4 0 

2,43 

ОАЕ 2005 -

0,02976 

-

0,28571 

-0,25714 0 0,210345 0 0 -

0,00629 

0 0 0 

-0,27 

ОАЕ 2004 -

0,08447 

0 -0,22222 0 -0,14831 0 0 -0,0669 0 0 -0,4 

-0,28 

ОАЕ 2003 -

0,00272 

0 0 0 0,168096 -

0,17647 

0 0,04029

3 

0 0 0 

-0,20 
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Уругвай 2014 -

0,00574 

0 0,008571 -

0,08076 

-0,00439 0,01498

6 

-

0,03678 

-

0,00552 

-

0,00483 

0,066667 0 

-0,08 

Уругвай 2013 -

0,00286 

0 0,014493 0,03694

6 

-0,00582 -

0,02003 

-

0,04459 

-

0,01226 

0 0 0 

0,53 

Уругвай 2012 -

0,00143 

0 0,029851 -

0,03677 

-0,10196 0,21788

6 

-

0,01202 

0,00824

2 

-0,0012 -0,0625 0 

-0,53 

Уругвай 2011 0,00286

5 

-

0,06667 

-0,02899 0,03182

4 

0,053719 -

0,02536 

-

0,01706 

0,00691

6 

0,00241

5 

0,066667 0 

0,25 

Уругвай 2010 0,01013 0,07142

9 

0,029851 -

0,00608 

-0,05098 -

0,03811 

0,03392

1 

-

0,00687 

-

0,00719 

0,071429 0 

-0,61 

Уругвай 2009 0,01767

3 

0 0,046875 -

0,04307 

-0,00131 0,07894

7 

-

0,00941 

-

0,01887 

0,00481

9 

0,166667 0 

-0,43 

Уругвай 2008 -

0,00731 

0 0,084746 -

0,00348 

-0,01542 -

0,02251 

0,00676

6 

0,01504

8 

0,01715

7 

-0,14286 0 

0,12 

Уругвай 2007 0,04747

3 

0 -0,04839 0,00116

1 

0,69869 -0,0266 -

0,03145 

0,00137 0,06806

3 

0 0 

-0,37 

Уругвай 2006 -

0,02392 

0 0,127273 0 -0,10721 -

0,08714 

0,00527 0,05644 0,06111

1 

0 -0,4 

0,38 

Уругвай 2005 0,00299

9 

0 0,078431 0,03113

8 

-0,145 0 0 -

0,06873 

0,00278

6 

0 0 

-0,33 

Уругвай 2004 -

0,04441 

0 0 -

0,04023 

-0,1453 0 0 -

0,08845 

0,21694

9 

0 -

0,28571 -0,09 

Уругвай 2003 0,01601

2 

0 0,159091 0,00115

1 

0,012987 0 0 0,01623 0,01724

1 

0 0 

-0,01 

Венесуела 2014 0,00554 0 -0,13158 -

0,00397 

0,023715 -

0,04825 

-

0,02319 

0,05074 0,06632

7 

0 0 

0,28 

Венесуела 2013 -

0,05249 

0 -0,05 0,01069

5 

-0,24814 -

0,03594 

-

0,04167 

0,01939

7 

0 0 0 

3,71 

Венесуела 2012 0,01329

8 

0 0,052632 -

0,00267 

0,030628 -

0,01046 

0,15755

6 

-

0,01277 

-

0,03922 

0 0 

-0,62 

Венесуела 2011 0,01347

7 

#ДЕЛ/0

! 

0 0,01351

4 

0,056634 -0,0497 -

0,14088 

-

0,01468 

0,06993 0 0 

0,38 

Венесуела 2010 -

0,07018 

-1 -0,05 0,04815

9 

-0,10823 -

0,00984 

0,20265

8 

-

0,11173 

-

0,04027 

-0,5 -

0,33333 -0,43 

Венесуела 2009 -

0,10738 

-0,5 -0,13043 -

0,05235 

-0,13049 -0,0155 -

0,08788 

-

0,11386 

0,09157

5 

-0,5 -0,25 

-6,10 

Венесуела 2008 -

0,06681 

-

0,66667 

0 -

0,01455 

-0,0025 0,02381 -

0,19315 

0,05208

3 

-

0,10784 

0 0 

-1,15 

Венесуела 2007 0,07399

1 

0 0 0 0,040365 0,03067

5 

0,16857

1 

0,06864

6 

-

0,02857 

1 0,33333

3 0,25 
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Венесуела 2006 -

0,01327 

0 -0,04167 -

0,00264 

-0,04239 -

0,11091 

0,08359

1 

0,03853

6 

0,00961

5 

0 0 

-3,67 

Венесуела 2005 -

0,03212 

0 -0,04 0,00264

6 

0,012626 0 0 -

0,09107 

0,07586

2 

0 0 

-1,62 

Венесуела 2004 -

0,14781 

0 -0,10714 0,008 -0,08227 0 0 -

0,06393 

-

0,00344 

-0,8 -0,4 

-0,73 

Венесуела 2003 0,00182

8 

0 0,037037 0 -0,03251 0 0 0,07205

6 

-0,0102 0 0 

-0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця В.2 

Дескриптивна статистика, використані спостереження  1:01 - 26:13 
Змінна Середнє Медіанна Мінімум Максимум  Ст. відх. Варіація  Асиметрія  Ексцес 5%  95%  IQ range 

propertyrights 47,6775 50,0000 0,00000 90,0000 20,1480 0,422588 0,391149 -0,394273 20,0000 90,0000 31,2500 

freedomfromcorruption 40,6704 36,0000 15,0000 94,0000 17,3899 0,427581 1,33307 1,50567 21,0000 75,0000 21,0000 

fiscalfreedom 78,7837 77,7000 60,8000 99,9000 8,94416 0,113528 0,698447 0,129577 66,3850 99,6000 11,1500 

governmentspending 70,9547 76,0500 15,1000 95,3000 18,3120 0,258080 -0,963510 0,103386 30,2700 91,3000 25,4750 

businessfreedom 65,0506 67,2500 35,5000 100,000 13,2802 0,204152 0,473321 0,0847062 46,5900 91,9450 15,5000 

laborfreedom 47,7964 57,2500 0,00000 98,9000 29,0769 0,608349 -0,644610 -0,826499 0,00000 80,6200 33,6750 

monetaryfreedom 74,1796 75,7500 33,4000 94,3000 9,67165 0,130382 -1,03071 1,68520 53,8950 87,6200 10,3750 

tradefreedom 73,6077 74,6000 21,8000 90,0000 11,1333 0,151252 -1,34521 3,70687 56,1200 87,6000 14,3250 

investmentfreedom 50,5178 50,0000 5,00000 90,0000 19,4077 0,384176 -0,0631472 -0,867655 20,0000 80,0000 40,0000 

financialfreedom 50,6213 50,0000 20,0000 90,0000 16,0646 0,317348 0,169753 -0,838931 30,0000 70,5000 20,0000 

FDI 13224,7 6784,08 -983,000 123985, 19098,6 1,44416 3,05923 11,2665 295,625 53583,3 12779,1 
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Таблиця В.3 

 

Коефіцієнти кореляції, спостереження 1:01 - 26:13 

5% критичні значення (двосторонні) = 0,1067 для n = 338 

 

p
ro

p
er

ty
r

ig
h
ts

 

fr
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d
o
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f

ro
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co
rr

u

p
ti

o
n

 

fi
sc
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d
o
m

 

g
o
v
er

n
m

en
ts

p
en

d

in
g

 

b
u
si

n
es

sf

re
ed

o
m

 

la
b
o
rf

re
e

d
o
m

 

m
o
n
et

ar
y

fr
ee

d
o
m

 

tr
ad

ef
re

e

d
o
m

 

in
v
es

tm
e

n
tf

re
ed

o

m
 

fi
n
an

ci
al

fr
ee

d
o
m

 

F
D

I 

 

1,0000 0,8219 0,1093 -0,0727 0,6234 0,1806 0,5395 0,3805 0,7435 0,5523 -0,0539 propertyrights 

 1,0000 0,3323 0,0652 0,6289 0,2586 0,4995 0,4266 0,6068 0,3565 0,0093 freedomfromcorruption 

  1,0000 0,2093 0,2256 0,2506 0,1695 0,1763 -0,0320 -0,1292 -0,0761 fiscalfreedom 

   1,0000 0,0683 -0,0084 0,1682 -0,1709 -0,0882 -0,1673 0,2293 governmentspending 

    1,0000 0,1913 0,4518 0,3636 0,6305 0,4950 -0,0868 businessfreedom 

     1,0000 0,1552 0,4333 0,0641 0,0915 -0,1405 laborfreedom 

      1,0000 0,2138 0,4566 0,4304 0,2908 monetaryfreedom 

       1,0000 0,3801 0,3908 -0,3324 tradefreedom 

        1,0000 0,6405 -0,0899 investmentfreedom 

         1,0000 -0,2004 financialfreedom 

          1,0000 FDI 
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