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цієнтом детермінації, а їх значення становлять R=0.365 та R2=0.133 відповідно, 
що свідчить про наявність залежності між визначеними показниками. 

Висновки. У ході проведеного дослідження визначено фундаменталізм 
прояву та значимість показника політичної непередбачуваності за формування 
фінансового клімату території. Запропонований системний і комплексний ха-
рактер оцінки та представлення показника політичної непередбачуваності в 
системі формування фінансового клімату території, що дасть змогу інвесторам і 
страховикам інтегрально оцінити конкурентні переваги як держави, регіону та 
території, а також визначити ймовірні ризики і загрози прийняття управлінсь-
ких рішень щодо вкладання коштів в різноманітні інвестиційні програми під 
тиском політичних змін. 

Окрім цього, пропонований підхід щодо оцінювання політичної непе-
редбачуваності як домінанти фінансового клімату території доцільно врахову-
вати у прийнятті управлінських рішень щодо прогнозування і здійснення карди-
нальних перетворень (реформ), особливо в частині регіонів України, що нале-
жать до кризового блоку політичної непередбачуваності. Загострення ситуації в 
цьому блоці за необґрунтованих управлінських рішень може призводити до 
значних політичних і фінансових потрясінь та дестабілізуюче впливати як на 
дотримання конституційності, збалансованості фінансової системи території, 
так і на формування державотворчого патріотизму нації в кількісній складовій. 
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Карпинский Б.А., Григоренко В.О. Политическая непредсказуемость 
– характерная доминанта финансового климата территории 

Синтезирован инструментарий оценивания проявления политической непредска-
зуемости как доминанты финансового климата территории. Отмечено, что бедные госу-
дарства с низкими темпами роста подвержены проявлению политической нестабиль-
ности, в то же время развитые государства с высокими темпами экономического роста 
тяготеют к политической стабильности. Осуществлено рейтингование регионов Укра-
ины по блокам политической непредсказуемости, основываясь на методе блочного 
(кластерного) ранжирования. Предложено учитывать особенности проявления полити-
ческой непредсказуемости при принятии управленческих решений различного уровня, 
в частности, реализации кардинальных преобразований (реформ). 

Ключевые слова: политическая непредсказуемость, финансовый климат, метод 
блочного ранжирования, финансовая система, территория, показатель, доминанта. 

Karpinsky B.A., Grigorenko V.O. Political Unpredictability as the 
Dominant Characteristic of the Territory's Financial Clima te 

Some evaluation tools for manifestations of political unpredictability as a dominant for 
the financial climate of the territory are provided. Poor countries with low growth rates are 
stated to be a subject to the manifestation of political instability, while the developed countri-
es with high economic growth rates tend to be politically stable. Ratings of Ukrainian regions 
for the unpredictability of political blocs are done based on the method of block (cluster) ran-
king. Particular manifestations of political unpredictability are suggested concerning taking 
managerial decisions at various levels, in particular the implementation of fundamental re-
forms (reforms). 

Key words: political unpredictability, financial climate, the block method of ranking, fi-
nancial system, area, indicator, dominant. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 
КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ 

ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ 

Запропоновано методи вибору пріоритетних видів економічної діяльності вироб-
ничої сфери регіону для першочергового інвестування в умовах кризи, зниження при-
бутків, власних коштів у підприємств для фінансування інвестицій в оновлення основ-
ного капіталу. Здійснено оцінку економічного зростання на підприємствах видів еконо-
мічної діяльності виробничої сфери регіону за ефективністю використання інвестицій 
та за формулою економічного зростання на прикладі Львівської області, України. Вико-
ристання запропонованих методів вибору пріоритетного інвестування видів економіч-
ної діяльності сприятиме підвищенню ефективності використання інвестиційних кош-
тів підприємств виробничої сфери регіону. 

Ключові слова: інвестиційні кошти підприємств, оновлення основного капіталу, 
виробнича сфера регіону, економічне зростання. 
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Оновлення основного капіталу залежить від ефективності його викорис-
тання, а також від кризових процесів в економіці. Сповільнення розвитку еко-
номіки під час кризи призводить до зменшення прибутків, а отже – до зменшен-
ня інвестиційних ресурсів, зниження інвестицій в основний капітал, що, 
водночас, спричинює сповільнення розвитку підприємств, зниження їх доходів. 
Утворюється замкнуте коло, потрібно шукати способи виведення економіки із 
стагнації. У цих умовах дуже гостро постає питання управління використанням 
інвестиційних коштів підприємств регіону з метою оновлення основного капі-
талу підприємств, зокрема підприємств виробничої сфери. 

У сучасних умовах проблема ефективного використання основного капі-
талу регіону визначається процесами реформування вітчизняної економіки. 
Особливо актуальною ця проблема є у виробничій сфері, тому що тривалий час 
у процесі ринкових перетворень економіки виробничої сфери питанням відтво-
рення основного капіталу приділяли недостатньо уваги. Дослідженням поняття 
основних засобів займались такі учені, як М.І. Бойко, Г.М. Білоусенко, 
М.Г. Вайнер, М.Я. Дем'яненко, Л.П. Деркач, А.Г. Єльцов, Е.А. Іванов, Н.С. Ка-
лита. Проблеми організування основних засобів у виробничій системі вивчали 
професори М.І. Іванов, Й.М. Петрович, О.П. Сидоров, І.Б. Швець та ін. 

Власні кошти підприємств завжди були найважливішою і найбільшою 
складовою у інвестиціях в основний капітал, також вони завжди були найваж-
ливішим джерелом фінансування оновлення основного капіталу виробничої 
сфери регіону. Виробнича сфера відіграє значну роль у економічному розвитку 
регіону. У економічній літературі є різні визначення терміна виробнича сфера, 
зокрема, в економічній енциклопедії Словопедія є таке визначення: "Виробнича 
сфера – сфера матеріального виробництва, у середовищі якої здійснюється ви-
робництво матеріальних благ з участю інфраструктури, що обслуговує це ви-
робництво" [1], ще одне визначення дуже лаконічне, "виробнича сфера – умов-
на назва сфери матеріального виробництва, що використовувалась у економіч-
ній науці радянського періоду" [2], ще одне визначення у тому ж словнику, "су-
купність підприємств, які виробляють матеріально-речовий продукт і надають 
матеріальні послуги, сфера матеріального виробництва [3], детальніше визна-
чення звучить так, "виробнича сфера – сукупність галузей матеріального вироб-
ництва, в яких виробляються матеріальні блага, засоби виробництва та предме-
ти споживання" [4]. З урахуванням попереднього наше визначення буде звучати 
так, виробнича сфера регіону – це сукупність підприємств, організацій промис-
ловості, будівництва, транспорту, які виробляють матеріально-речовий продукт 
і надають матеріальні послуги, які відіграють важливу роль в економічному 
зростанні, що залежить від вибору інвестиційної політики регіону. 

Величина коштів, які підприємства вкладають у виробництво, а значить 
в оновлення основного капіталу, залежить від того чи вони прогнозують зрос-
тання прибутків. У табл. 1 представлено динаміку власних коштів підприємств 
Львівської області, України у 2007-2011 рр. 
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Табл. 1. Динаміка інвестицій у Львівській області та Україні у 2007-2011 рр. 
Рік  Показник 

2007 2008 2009 2010 2011 
Львівська область 

Частка власних коштів підприємств  
та організацій, % 58,82 58,13 61,54 43,55 43,90 

Темпи зростання інвестицій в основний  
капітал, усього, % 144,43 128,60 66,02 115,08 125,59 

Темпи зростання власних коштів підприємств 
та організацій, % 140,05 127,08 69,90 81,42 124,28 

Коефіцієнт випередження темпів зростання 
власних коштів підприємств та організацій, %/% 0,97 0,99 1,06 0,71 0,99 

Темпи зростання прибутків (фінансовий  
результат до оподаткування), % 125,91 -172,06 114,49 -0,14 … 

Україна  
Частка власних коштів підприємств та  
організацій, % 56,50 56,70 63,30 55,70 54,00 

Темпи зростання інвестицій в основний  
капітал, усього, % 147,26 124,05 72,67 87,48 134,52 

Темпи зростання власних коштів підприємств 
та організацій, % 150,48 123,66 65,12 99,27 138,80 

Коефіцієнт випередження темпів зростання 
власних коштів підприємств та організацій, %/% 1,02 1,00 0,90 1,13 1,03 

Темпи зростання прибутків (фінансовий  
результат до оподаткування), % 178,22 6,59 -502,68 -129,60 217,13 

Джерела: [5-8] 

Як видно з табл. 1, протягом 2007-2011 рр. у Львівській обл. частка влас-
них коштів підприємств була найбільшою в інвестиціях в основний капітал, ін-
ші джерела фінансування оновлення основного капіталу, кошти державного 
бюджету, кошти банків та інших позик, кошти іноземних інвесторів становили 
меншу частку. Якщо простежити динаміку, то частка власних коштів під-
приємств зменшувалась, і в 2011 р. становила 43,90 проти 58,82 % у 2007 р. Од-
ною з причин були нижчі темпи зростання власних коштів підприємств та орга-
нізацій порівняно з темпами зростання інвестицій в основний капітал загалом, 
про це свідчить коефіцієнт випередження темпів зростання власних коштів під-
приємств та організацій, який коливався від 0,71 до 1,06 протягом 2006-2011 рр. 
Натомість в Україні протягом 2007-2011 рр. частка коштів підприємств і органі-
зацій не зменшувалась, вона змінювалась у межах 54,00-56,50 %. Темпи зрос-
тання власних коштів підприємств та організацій в Україні були швидшими від 
темпів зростання інвестицій в основний капітал загалом, про що свідчить зна-
чення коефіцієнта випередження темпів зростання власних коштів підприємств 
та організацій, який змінювався від 1,0 до 1,13 %/%. Одною з причин зниження 
темпів зростання коштів підприємств та організацій як джерела фінансування 
інвестицій є зміна величини прибутків підприємств. Протягом 2007-2010 рр. у 
Львівській обл. темпи зростання фінансового результату до оподаткування зни-
зились з 125,41 до 0 %, в Україні темпи зростання фінансового результату до 
оподаткування у 2009, 2010 рр. теж мали від'ємні значення, але це не вплинуло 



Національний лісотехнічний університет України 

Збірник науково-технічних праць 170

на інвестиційну політику підприємств. Залежність інвестування виробничої 
сфери від величини прибутків підприємств представлено у табл. 2. 

Табл. 2. Динаміка інвестицій у виробничій сфері у Львівській області  
та Україні у 2007-2011 рр. 

Рік  Показник 
2007 2008 2009 2010 2011 

Середнє 
значення 

Львівська область 
Темпи зростання інвестицій в ос-
новний капітал промисловості, % 

91,81 131,43 59,04 120,77 109,87 102,58 

Темпи зростання інвестицій в ос-
новний капітал будівництва, %  

91,47 121,19 23,45 226,95 1098,26 312,26 

Темпи зростання інвестицій в основ-
ний капітал транспорту і зв'язку, % 99,16 100,17 73,11 168,38 27,67 93,70 

Темпи зростання прибутків (фінансо-
вий результат до оподаткування), % 125,91 -172,06 114,49 -0,14 55385,00 11090,64 

Темпи зростання прибутків  
(фінансовий результат до оподатку-
вання) у промисловості, % 

161,30 -102,11 118,32 25,16 -207,46 -0,96 

Темпи зростання прибутків  
(фінансовий результат до оподатку-
вання) у будівництві, % 

145,30 -43,68 268,36 83,17 54,37 101,51 

Темпи зростання прибутків  
(фінансовий результат до оподатку-
вання) у транспорті і зв'язку, % 

129,10 -17,37 -672,71 117,74 56,93 -77,26 

Приріст інвестицій в основний  
капітал щодо власних коштів  
підприємств та організацій, грн./грн. 

0,52 0,38 -0,84 0,30 0,47 0,17 

Україна  
Темпи зростання інвестицій в ос-
новний капітал промисловості, % 

127,0 94,7 67,6 90,5 130,9 102,14 

Темпи зростання інвестицій в ос-
новний капітал будівництва  128,6 106,0 37,8 82,2 146,3 100,18 

Темпи зростання інвестицій  
в основний капітал транспорту 148,9 94,6 39,0 155,7 105,9 108,82 

Темпи зростання прибутків (фінансо-
вий результат до оподаткування), % 178,22 6,59 -502,68 -129,60 217,13 -46,07 

Темпи зростання прибутків  
(фінансовий результат до оподатку-
вання) у промисловості, % 

120,33 55,97 16,06 726,15 209,50 225,60 

Темпи зростання прибутків  
(фінансовий результат до оподатку-
вання) у будівництві, % 

100,23 24,70 222,00 103,32 117,70 113,59 

Темпи зростання прибутків  
(фінансовий результат до оподатку-
вання) у транспорті, % 

115,73 67,38 142,96 92,85 128,15 109,41 

Приріст інвестицій в основний  
капітал щодо власних коштів  
підприємств та організацій, грн./грн. 

0,59 0,34 -0,85 -0,01 0,52 0,12 

Джерела: [5-8] 
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Якщо розглянути інвестування виробничої сфери, то у Львівській обл. 
темпи зростання інвестицій в основний капітал у промисловості, будівництві, 
транспорті і зв'язку за їх середнім значенням у 2007-2011 рр. змінювались від 
93,70 у транспорті і зв'язку до 312,26 % у будівництві, це пояснюється від'ємни-
ми темпами зростання прибутків у транспорті і зв'язку, середнє значення за 
2007-2011 рр. – 77,26 %. А от у промисловості темпи зростання інвестицій були 
додатними, незважаючи на від'ємні темпи зростання прибутків. В Україні тем-
пи зростання прибутків у промисловості, будівництві, транспорті і зв'язку були 
вищими від темпів зростання інвестицій в основний капітал за їх середніми зна-
ченнями. 

Під впливом зростання інвестицій власних коштів підприємств зміню-
ються інвестиції у виробничу сферу з інших джерел, а саме закордонні інвести-
ції, державні трансферти. З табл. 2 видно, що у Львівській обл. інвестиції в ос-
новний капітал приростали відносно власних коштів підприємств і організацій, 
окрім 2009 р. Приріст інвестицій в основний капітал щодо власних коштів під-
приємств та організацій відбувався також в Україні, окрім 2009-2010 рр. 

Одним із вимірників ефективного використання інвестицій є такий по-
казник економічного зростання, як приріст інвестицій, зумовлений інвестуван-
ням економіки. Зниження відновлення основного капіталу, вибуття застарілого, 
погіршення його відтворення призвело до зростання зносу, зниження ефектив-
ності його використання, зниження фондовіддачі, прибутків підприємств, 
водночас, вплинуло на погіршення формування коштів для оновлення на під-
приємствах. В умовах, коли коштів на оновлення бракує на підприємствах, у 
місцевих бюджетах, у держави, необхідно проводити оновлення там, де є 
найбільше економічне зростання. Економічне зростання в економіці, певному 
виді економічної діяльності залежить передусім від зростання вкладення інвес-
тицій підприємствами, причому за рахунок власного розвитку, що можна вира-
зити формулою 
 ЕI = ∆ It+1 / I t, (1) 
де: ЕI – зростання інвестицій, ∆ I t+1 – приріст інвестицій у році t+1, I t – інвести-
ції у році t. Показник ∆I /I, тобто приріст інвестицій віднесений до величини ін-
вестицій у видах економічної діяльності характеризує ефективність викорис-
тання інвестицій. Динаміку ефективності використання інвестицій у виробни-
чій сфері регіону представлено у табл. 3. 

З табл. 3 видно, що у Львівській області у 2008-2011 рр. приріст інвести-
цій в основний капітал на одиницю інвестицій зберігався приблизно на тому ж 
рівні, окрім 2009 р., і становив 0,07 грн/грн, за видами економічної діяльності 
приріст інвестицій в основний капітал на одиницю інвестицій був найбільшим у 
промисловості, середнє значення – 0,06 грн/грн, у будівництві. В Україні при-
ріст інвестицій в основний капітал на одиницю інвестицій найбільшого значен-
ня досяг у транспорті і зв'язку – 0,10 грн/грн. 

В умовах кризи, стагнації, коли сповільнюється розвиток, економічне зрос-
тання підприємств, економічне зростання економіки регіону, фінансування інвес-
тування економіки ускладнюється у зв'язку з браком коштів. Тому виникає потре-
ба регулювання інвестування підприємств видів економічної діяльності регіону 
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Табл. 3. Динаміка ефективності використання інвестицій у виробничій сфері у 
Львівській області та Україні у 2007-2011 рр. 

Рік Показник 
2007 2008 2009 2010 2011 

Середнє 
значення 

Львівська область 
Приріст інвестицій в основний капітал щодо 
інвестицій в основний капітал, грн/грн 

0,31 0,22 -0,51 0,13 0,20 0,07 

Приріст інвестицій в основний капітал щодо інвес-
тицій в основний капітал у промисловості, грн/грн 

-0,09 0,24 -0,69 0,17 0,09 -0,06 

Приріст інвестицій в основний капітал щодо інвес-
тицій в основний капітал у будівництві, грн/грн 

-0,09 0,17 -3,26 0,56 0,91 -0,34 

Приріст інвестицій в основний капітал щодо ін-
вестицій в основний капітал у транспорті і 
зв'язку, грн/грн 

-0,01 0,00 -0,37 0,41 -2,61 -0,52 

Україна  
Приріст інвестицій в основний капітал щодо 
інвестицій в основний капітал, грн/грн 

0,34 0,19 -0,54 -0,01 0,28 0,05 

Приріст інвестицій в основний капітал щодо інвес-
тицій в основний капітал у промисловості, грн/грн 0,30 0,16 -0,33 0,02 0,32 0,09 

Приріст інвестицій в основний капітал щодо інвес-
тицій в основний капітал у будівництві, грн/грн 0,31 0,27 -1,34 -0,07 0,42 -0,08 

Приріст інвестицій в основний капітал щодо 
інвестицій в основний капітал у транспорті і 
зв'язку, грн/грн 

0,36 0,03 -0,33 0,16 0,26 0,10 

Джерела: [5-8] 

Про використання фінансового менеджменту для управління економікою 
відомо, зокрема, що "на сучасному етапі основні напрямки державного норма-
тивно-правового регулювання фінансової діяльності підприємств, зокрема, 
охоплюють регулювання фінансових аспектів створення підприємств різних ор-
ганізаційно-правових форм та різних форм власності, регулювання порядку фор-
мування інформаційної бази управління фінансовою діяльністю підприємств, 
податкове регулювання, регулювання амортизаційної політики підприємств, ре-
гулювання кредитних операцій, регулювання інвестиційної діяльності тощо" [9]. 
Регулювання інвестування у регіоні в умовах браку коштів полягає у виборі нап-
рямків ефективного використання обмежених інвестиційних коштів, зокрема 
коштів підприємств, а також ефективного використання інвестиційних коштів 
підприємств для оновлення основного капіталу виробничої сфери. 

Цей вибір ефективного інвестування економіки регіону можна проводи-
ти за такими показниками, як випередження темпів зростання прибутків на під-
приємствах даного виду економічної діяльності порівняно до темпів зростання 
інвестицій у них, та приріст інвестицій на одиницю інвестицій на під-
приємствах даного виду економічної діяльності. У Львівській області співвідно-
шення темпів зростання прибутків та інвестицій було найефективнішим у бу-
дівництві, в Україні найбільше випередження темпів зростання прибутків від-
носно до темпів зростання інвестицій було у промисловості (див. табл. 2). Що-
до показника приросту інвестицій в основний капітал на одиницю інвестицій, 
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то у Львівській області він порівняно був найкращим у промисловості, в Укра-
їні – у транспорті і зв'язку (див. табл. 3). Отже, якщо вибирати між видами еко-
номічної діяльності регіону, то в першу чергу необхідно вносити інвестиції у 
будівництво, промисловість у Львівській області та у промисловість, транспорт 
і зв'язок в Україні. Такий вибір зосередження інвестиційних коштів у даних ви-
дах економічної діяльності пришвидшить їх розвиток, зростуть прибутки та від-
повідно інвестиції за рахунок власних коштів підприємств, зростуть відраху-
вання податків, що сплачуються місцевий та державний бюджет, що дасть змо-
гу за рахунок бюджетних коштів розвивати інші, більш відсталі види економіч-
ної діяльності. 

Внаслідок економічної кризи, невдалого економічного та фінансового 
державного та регіонального менеджменту підприємства опинилися в такій си-
туації, коли основний капітал застаріває. Світова економічна криза характери-
зувалась сповільненням економічного розвитку, недостачею обігових коштів у 
підприємств, зниженням доходів, зниженням інвестицій з двох причин (або у 
зв'язку з браком коштів, або у зв'язку з небажанням власників підприємств 
вкладати кошти в оновлення основного капіталу через складність прогнозуван-
ня перспектив розвитку підприємства). Таке недостатнє інвестування модерні-
зації основного капіталу підприємств призвело до застарівання основного капі-
талу, зниження фондовіддачі, зниження прибутків, а отже зниження коштів на 
інвестиції в основний капітал з метою його модернізації. Утворилось замкнене 
коло, підприємства опинились у ситуації, коли нема звідки взяти кошти на 
оновлення. Ефективність інвестування економіки регіону можна виміряти, зок-
рема, за допомогою таких показників, як: оновлення основного капіталу, ефект 
від оновлення основного капіталу. 

Про ефективне оновлення основного капіталу свідчать такі безпосередні 
результати, як збільшення виробленої продукції, зростання якості виробленої 
продукції, яке вимірюється показниками зростання фондовіддачі, зростання 
прибутків, зростання експорту виробленої продукції. Про ефективне оновлення 
основного капіталу свідчать і такі результати розвитку підприємств виду еконо-
мічної діяльності, як вплив результатів виробничої діяльності на перспективне 
економічне зростання підприємств, яке вимірюється показниками приросту ос-
новного капіталу на одиницю основного капіталу, приросту інвестицій в основ-
ний капітал на одиницю інвестицій в основний капітал, приросту доходів на 
одиницю доходів. У табл. 4 представлено темпи зростання оновлення основно-
го капіталу у видах економічної діяльності виробничої сфери. 

З табл. 4 видно, що у Львівській обл. у 2007-2011 рр. темпи зростання 
оновлення основного капіталу у Львівській області були найшвидшими у про-
мисловості, середнє значення – 107,84 %. В Україні оновлення основного капі-
талу найбільшого значення досягло також у промисловості – 103,22 %. 

Вибір видів економічної діяльності виробничої сфери регіону пріоритет-
ного інвестування можна здійснювати за формулою економічного зростання, 
яке залежить від інвестицій. 
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Табл. 4. Динаміка оновлення основного капіталу у виробничій сфері у Львівській 
області та Україні у 2007-2011 рр. 

Рік  Показник 
2007 2008 2009 2010 2011 

Середнє 
значення 

Львівська область 
Темпи зростання оновлення основно-
го капіталу у промисловості, % 127,30 126,20 57,37 135,08 112,69 107,84 

Темпи зростання оновлення основно-
го капіталу у будівництві, % 123,0 121,23 54,28 139,02 113,36 106,97 

Темпи зростання оновлення основно-
го капіталу у транспорті і зв'язку, % 116,23 114,67 73,96 111,66 112,29 103,15 

Україна  
Темпи зростання оновлення основно-
го капіталу у промисловості, % 128,50 124,15 77,87 109,69 101,18 103,22 

Темпи зростання оновлення основно-
го капіталу у будівництві, % 113,40 111,50 81,56 50,66 93,26 84,24 

Темпи зростання оновлення основно-
го капіталу у транспорті і зв'язку, % 101,30 97,39 76,12 103,81 116,30 98,41 

Джерела: [5-8] 

Якщо переформулювати формулу Солоу економічного зростання, то от-
римаємо такий запис: 
 r = i·1/k+u–a, (2) 
де: r – темп економічного зростання у регіоні (виді економічної діяльності), %; 
i – рівень інвестицій (оновлення основного капіталу), %; k – коефіцієнт 
капіталомісткості; u – коефіцієнт підвищення ефективності основного капіталу 
за рахунок організаційного і технологічного рівня, %; a – коефіцієнт втрат 
ефективності основного капіталу за рахунок його старіння, %. 

На основі формули (2) можна констатувати, що регулюючи такі величи-
ни, як рівень інвестицій, коефіцієнт капіталомісткості можна досягати підви-
щення економічного зростання у регіоні (виді економічної діяльності), а відпо-
відно зростання інвестицій, а отже – оновлення основного капіталу. Згідно з да-
ними табл. 4, найкраще починати регулювання з метою пришвидшення онов-
лення основного капіталу з тих видів економічної діяльності, де темпи зростан-
ня інвестицій є найвищими, а за рахунок зростання бюджетних коштів через 
відрахування від найуспішніших видів економічної діяльності інвестувати 
найбільш відсталі види економічної діяльності. 

Отже, у такій економічній ситуації, що склалася у регіонах внаслідок 
економічної кризи, недостатнього економічного та фінансового менеджменту, 
вихід підприємств регіону із стану стагнації необхідно проводити на основі ви-
бору пріоритетних видів економічної діяльності з використанням визначення 
швидшого економічного розвитку. 
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Андел И.В. Повышение эффективности использования инвестици-
онных средств предприятий для обновления основного капитала производ-
ственной сферы региона 

Предложены методы выбора приоритетных видов экономической деятельности 
производственной сферы региона для первоочередного инвестирования в условиях кри-
зиса, снижение прибылей, собственных средств у предприятий для финансирования ин-
вестиций в обновление основного капитала. Осуществлена оценка экономического рос-
та на предприятиях видов экономической деятельности производственной сферы реги-
она по эффективности использования инвестиций и по формуле экономического роста 
на примере Львовской области, Украины. 

Использование предложенных методов выбора приоритетного инвестирования ви-
дов экономической деятельности будет способствовать повышению эффективности ис-
пользования инвестиционных средств предприятий производственной сферы региона. 

Ключевые слова: инвестиционные средства предприятий, обновление основного 
капитала, производственная сфера региона, экономический рост. 

Аndel І.V. The Increase of Enterprise Investment Capital Use to Update 
the Fixed Assets of the Production Sector of the Region  

The methods for choosing priority types of economic activity of the region's production 
sector are offered for the major investing in the conditions of crisis, income decline, and also 
personal funds of enterprises for investments into fixed assets updating. The estimation of the 
economic growth is carried out on the enterprises representing different types of economic ac-
tivity of the region's production sector concerning efficiency of the investment use and also 
the formula of the economic growth on the example of the L'viv region, Ukraine. The use of 
the offered choice methods of the priority investing of different types of economic activity 
will facilitate the increase of use efficiency of the enterprise investment of the region's pro-
duction sector. 

Key words: enterprise investment, fixed assets updating, region's production sector, eco-
nomic growth. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТРАНСАКЦІЙНИХ 
ВИТРАТ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

З'ясовано, що основною проблемою ефективності економіки є високий рівень не-
визначеності, що відображається у збільшенні обсягу трансакційних витрат. Розкрито 
сутність понять "ефективність економіки", "трансакційні витрати". Розглянуто основні 
підходи до визначення суті трансакційних витрат в економіці. Особливу увагу приділе-


