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Поняттю «регіон» приділяється багато уваги й у су-
часній географічній і містобудівній літературі.
Найбільш часто вживаними критеріями для формуван-
ня поняття «регіон» є: соціологічні (норми спілкуван-
ня, поведінки); географічні (розташування, обсяг те-
риторії й кількість населення); виробничо-функціо-
нальні (специфіка пріоритетних видів діяльності); інже-
нерна облаштованість території (характер забудови
об’єктів виробничої діяльності, житла й обслуговуван-
ня). Така різноманітність критеріїв ускладнює повне
розкриття сутності регіону в одному визначенні. Адже
регіон повинен розглядатися одночасно і як елемент те-
риторіальної організації національної економіки, і як
елемент системи розселення, і як елемент соціальної
організації суспільства.

Незважаючи на різні тлумачення поняття «регіон»,
усі вони мають загальний фундамент, обумовлений еко-
номіко-територіальним поділом країни. Однак, на наш
погляд, поняття «регіон» необхідно розглядати значно
ширше, а саме як економічну категорію, щоа характе-
ризується наступними факторами:

Таблиця 2
Структура економічних відносин регіону на різних рівнях

Мегарівень (відносини 
регіон-іноземні 
господарюючі суб’єкти) 

Регіон стає частиною світової економічної системи на основі 
переносу тієї чи іншої фази процесу виробництва 
суспільного продукту з території даного регіону за кордон і 
навпаки. Володіє відносною самостійністю в економічних 
відносинах мегарівня, обумовленою необхідністю 
поєднання інтересів регіону с національними інтересами, 
корелюючими з загальними задачами функціонування 
національної економіки 

Макрорівень (відносини 
держава-регіон) 

Регіон –  субординована по відношенню до національної 
держави система, об’єкт регіональної політики, частина 
національної економіки країни. 

Мезорівень (відносини 
регіон-держава; регіон-
регіон) 

Регіон  –  територія в рамках затвердженого кола 
повноважень, суб’єкт загальнодержавних процесів і 
мезоекономічних відносин, що утворився в результаті 
територіально-галузевого поділу праці, метою 
функціонування якого є відтворення умов життєдіяльності 
соціуму завдяки мобілізації ресурсів, що є в їх 
розпорядженні. 

Мікрорівень (відносини 
регіон-господарюючі 
суб’єкти регіону; регіон-
органи місцевого 
самоврядування) 

Регіон інтегрує відтворюючі процеси, що відбуваються на 
рівні суб’єктів мікроекономіки в єдиний регіональний 
відтворювальний процес. 

 

регіон — невід’ємна частина економічної системи
країни, пов’язана з нею складними й взаємозалежними
відносинами, а також приваблива власними трудовими,
природними, економічними, фінансовими й іншими
ресурсами [2, c. 215];

регіон — складна сукупність взаємин його економ-
ічних суб’єктів, що формує баланс ринкового попиту та
пропозиції і сприяє максимізації соціально-економічно-
го ефекту [3, c. 89];

регіон — самостійна еколого-економічна система, у
рамках якої реалізуються відносини між людьми із при-
воду території проживання як найважливішого об’єкта,
що забезпечує нормальні умови існування людини.

Таким чином, узагальнюючи викладені вище підходи до
визначення аналізованого поняття можна затверджувати, що
під регіоном прийнято розуміти цілісну економічну систему
зі своїми структурою, функціями, зв’язками із зовнішнім
середовищем, історією, культурою, умовами життя населен-
ня. Ця система характеризується: високою розмірністю; ве-
ликою кількістю взаємозалежних підсистем різних типів з
локальними цілями; багаторівневою організацією управлін-
ня; ієрархічністю структури; значним запізнюванням коор-
динуючих впливів при високій динамічності її елементів; не-
повною визначеністю станів її окремих елементів.
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В умовах фінансової кризи і падіння фондових
ринків особливу увагу суб’єктів прикуто до індексів як
віддзеркалення стану економіки. Після їх стрімкого
падіння деяке зростання на світових фінансових ринках
розпочалося у березні, а в Україні — у квітні поточного
року. Протягом травня 2009 р. спостерігалось збільшен-
ня оптимізму на світових фондових ринках, спричине-
не, зокрема, менш негативними за очікувані статистич-
ними даними по економікам США та Єврозони, зрос-
тання фондових індексів становило 3–6%. Основний
індикатор українського фондового ринку індекс ПФТС
зріс у травні 2009 р. на 98,18 і. п. (або +28,89 %) до 438,03
і. п. (що відповідає рівню середини квітня 2006 р.). Од-

нак така динаміка є не зовсім зрозумілою на фоні поси-
лення в Україні у квітні 2009 р. спаду промислового
виробництва (31,8 % у річному вираженні проти 30,4 %
у березні); триваючого скорочення роздрібного товаро-
обороту (85,7 % проти 88,5 %) тощо [1].

Тому відкритим залишається питання адекватності
фондових індексів і рейтингів реальному стану економіці
країни. Одним із напрямів аналізу є прогнозування трендо-
вої динаміки інтегральних величин — індексів фондового
ринку [2]. Питанням вдосконалення методики побудови
багатовимірних узагальнюючих статистичних показників
фінансового ринку присвячено праці Ващаєва С. С. [3],
Романова В. С. [4], Сологуба О. П. [5]. Обговорюються ак-
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туальні питання визначення індикаторів об’єктів і суб’єктів
ринку цінних паперів, однак недостатньо уваги приділяєть-
ся методології розрахунку і практиці використання інтег-
рального індексу фондового ринку України.

Це є досить небезпечним, оскільки фондові індекси
слугують не лише індикаторами, але і факторами погіршен-
ня стану фінансового ринку. Погоджуємося зі Смахтиною
Д., що поміж іншим, криза боляче вдарила по інвесторах не
в останню чергу унаслідок маніпулювання цінами, немож-
ливість дізнатися про справедливу ціну фінансового активу
з індексу біржової торгівлі [6]. Євсєєнко О. Ф. досліджено
вплив доходності найбільш ліквідних корпорацій — «блакит-
них фішок» (Укрнафта, Центренерго, Західенерго, Дніпро-
енерго) на інтегральний фондовий індекс за допомогою
кореляційної моделі на головних компонентах із визначен-
ням навантаження на фактори методом «варімакс». Тіснота
зв’язку виявилася досить слабкою за критеріями математич-
ної статистики, що пояснюється розрахунком інтегрально-
го індексу не лише на базі акцій «блакитних фішок», а
ширшого кола підприємств [7, c.8].

Метою статті є надання критичної оцінки інфор-
маційної ємності і проблемам використання інтеграль-
ного індексу фондового ринку з метою їх усунення.

Інтегральні індикатори служать для отримання
інформації про стан ринку цінних паперів в цілому або
окремих його сегментів, а також про якісний стан інфра-
структури ринку. Інтегральний індекс — це показник
діяльності ринку цінних паперів у межах національних
кордонів, який характеризує стан внутрішніх ринків, що
існують в даній державі або на долю яких приходиться
значна частина ринку цінних паперів даної країни.

Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку було затверджено Методику [8], яка визначає поря-
док розрахунку інтегрального індексу фондового ринку,
інформаційну базу та критерії відбору підприємств для
розрахунку. Метою розрахунку даного індексу є визначен-
ня макроекономічної ситуації і тенденцій розвитку фон-
дового ринку України. Для розрахунку інтегрального індек-
су фондового ринку на основі звітності торговців цінними
паперами відбираються всі виконані угоди купівлі-прода-
жу з акціями підприємств на вторинному ринку.

Підприємства, вартість акцій яких буде використо-
вуватись для розрахунку інтегрального індексу фондо-
вого ринку, мають відповідати наступним вимогам:
відповідність умов емісії чинним нормативно-правовим
актам, включення до офіційного котирування хоча б
однієї біржі або торгівельно-інформаційної системи,
активність купівлі-продажу акцій не менше 10 угод в
місяць, причому угоди купівлі-продажу з акціями цих
емітентів здійснювали як мінімум два торговці цінними
паперами, які мають відповідний дозвіл на здійснення
діяльності з випуску та обігу цінних паперів.

Інтегральний індекс фондового ринку розраховуєть-
ся як відношення середньої геометричної ціни акцій
підприємств за поточний період до середньої геометрич-
ної ціни акцій підприємств в базисний період.

Формула розрахунку інтегрального індексу (I):
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ства в t період; розраховується наступним чином:
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ціна купівлі-продажу акції n-го емітенту; K

j
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кількість куплених в одній операції акцій; m — кількість
угод за період n-го емітента;

Формула дає значення індексу на визначену дату.
Методикою ДКЦПФР передбачено, що розрахунок

інтегрального індексу здійснюють на підставі квартальних
звітів торговців цінними паперами за результатами всіх
виконаних угод з купівлі-продажу акцій. Тобто базою роз-
рахунку індексу є всі угоди купівлі-продажу акцій, що були
виконані на організованому й неорганізованому ринках
цінних паперів України. Індекс має розраховуватися на
останній день місяця і публікуватися в офіційному виданні
Комісії та розміщується на WEB-сторінці Комісії не пізніше
десяти днів наступних за звітним кварталом. Станом на
28.06.2009 р. оприлюднено лише звіт за 3 квартал 2008 р. [9].

Починаючи від липня 2000 р., початку розрахунку
інтегрального індексу, спостерігається загальна тенден-
ція до його зростання, пов’язана зі збільшенням
кількості угод із цінними паперами, збільшенням серед-
ньої ціни купівлі-продажу акцій та кількості емітентів,
із цінними паперами яких здійснюються угоди на рин-
ку цінних паперів. Це свідчило про загальне поліпшен-
ня макроекономічних процесів у країні й посилення
інтересу інвесторів до акцій вітчизняних підприємств.

На рис. 1 наведено динаміку Інтегрального індексу
фондового ринку і ПФТС-індексу протягом лютого
2003 р. — вересня 2008 р. (обидва індекси розраховують-
ся з урахуванням різних методик обчислення).

Перший зріс з 1,34 до 6,97, досягши історичного макси-
муму 31.07.2008 р. — 8,51, його динаміка описується поліно-
мом 2-ого ступеня. З початку 2008 р. інтегральний індекс
зменшився на 1,36 пунктів. Динаміка ПФТС-індексу опи-
сується експоненціальною функцією, він стабільно зростав з
початку 2003 р. до лютого 2008 р. з 52,65 до 1102,08, почина-
ючи з травня 2008 р. розпочав стрімко падати вниз. Натомість
Інтегральний індекс фондового ринку розпочав знижуватись
з серпня 2008 р. Інтегральний індекс фондового ринку та
Індекс ПФТС за станом на 30.09.2008 р. зменшувалися, що
пов’язано з впливом світової фінансової кризи та внутрішніх
ризиків. На вітчизняний фондовий ринок впливало падіння
на світових фондових майданчиках, очікуване зниження при-
бутків найбільших підприємств у 2008 р., зростання інфляції
і погіршення ситуації в економіці України і розвинених країн.
Таким чином, обидва індекси характеризується схожою ди-
намікою, але Інтегральний індекс частіше коливається і має
певний часовий лаг відставання від тенденцій зміни ПФТС.

Для оцінки тісноти зв’язку між ними проведено
кореляційно-регресійний аналіз (рис. 2) і з’ясовано, що
вона є значною, але не дуже сильною.
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Питома вага підприємств, на які приходиться по-
над 10 % від загальної кількості угод, укладених з акці-
ями емітентів, які увійшли до бази розрахунку інтеграль-
ного індексу, збільшилася з 26,7 % у 1 кв. 2006 р. до
35,4 % у 3 кв. 2008 р. Частка окремих підприємств коли-
вається від 1,33 % до 4,43 %.

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки:
1. Інтегральний індекс є індикатором інфраструк-

тури фондового ринку України, специфіка якого поля-
гає у переважному домінуванні позабіржового сегменту,
на який приходиться 90 % угод з цінними паперами.
Призначенням інтегрального індексу є надання узагаль-
неної інформації про всі виконані угоди купівлі-прода-
жу з акціями підприємств на вторинному ринку, як на
організованому, так і на неорганізованому сегментах.

2. Інтегральний індекс фондового ринку України ста-
більно зростав, починаючи з моменту його введення у 2000 р.
до липня 2008 р., з серпня розпочалося його падіння під
впливом світової фінансової кризи та внутрішніх ризиків.

3. Інтегральний індекс фондового ринку і ПФТС-
індекс характеризуються схожою динамікою, але пер-
ший частіше коливається і має певний часовий лаг
відставання від тенденцій зміни ПФТС. Між ними існує
значний кореляційно-регресійний зв’язок, а
відмінності пояснюються різною базою і методиками
розрахунку.

Рис. 1. Динамік Інтегрального індексу фондового ринку і
 ПФТС�індексу протягом лютого 2003 р. — вересня 2008 р.

(побудовано за даними [9])

Рис. 2. Двомірна кореляція Інтегрального індексу фондового
ринку і ПФТС�індексу

На зміну ПФТС на 100 пунктів інтегральний індекс
реагує на 4,85 пунктів.

Протягом 2006 р. — 3 кв. 2008 р. загальний обсяг
виконаних угод за квартал збільшився з 28,9 млрд. грн.
до 88,4 млрд. грн., а кількість емітентів, які входять до
бази інтегрального індексу, — з 292 до 358 (рис. 3).

У структурі обсягів торгів акціями підприємств за
видами економічної діяльності лідируючі позиції мала
обробна промисловість, доля якої скоротилася з 46,81 %
до 41,28 % (рис. 4). Друге місце посідала торгівля, частка
якої також зменшилася з 20,09 % до 10,54 %. Більше ніж
удвічі скоротилася питома вага будівництва — з 16,62 %
до 8,13 %. Частка операцій з нерухомістю змінилася не-
значно і коливалася на рівні 5–7%%, доля добувної про-
мисловості скоротилася з 4,76 % до 1,99 %. Натомість доля
фінансового сектора зросла з 2,28 % до 7,99 %, виробниц-
тва електроенергії, газу та води — з 1,8 % до 18,08 %,
транспорту — з 0,53 % до 2,0 %, сільського господарства —
з 0,19 до 4,14 %, готелів і ресторанів — з 0 до 0,27 %.

Аналіз структури Інтегрального індексу фондового
ринку у розрізі емітентів, які здійснюють найбільші за
обсягами угоди, протягом 2006 р. — III кв. 2008 р. доз-
волив виявити 55 таких підприємств, але тільки 19 з них
потрапляли до групи «найбільших» більше одного разу
(табл. 1), серед них лише ВАТ «Дніпроенерго» входить
до базисного кошику індексу ПФТС. На цього емітента
у 3 кв. 2008 р. припадає найбільша частка угод — 11,6 %.

Рис. 3. Кількісні параметри угод, які увійшли до бази
розрахунку інтегрального індексу (побудовано за даними

[9–17])

Рис. 4. Динаміка структури загального обсягу виконаних
угод емітентами, які входять до бази інтегрального

індексу протягом 2006–2008 рр. (побудовано за даними [9–
17])

ДЄЄВА Н.Е.
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4. Переваги інтегрального індексу фондового рин-
ку перед ПФТС-індексом: значно більша за кількістю
емітентів база розрахунку, пов’язана з цим диверсифі-
кація фінансових ризиків і більш повна репрезента-
тивність галузей національної економіки. Вадами інтег-
рального індексу фондового ринку є: низька періо-
дичність розрахунку; порушення термінів оприлюднен-
ня з боку Державної комісії з цінних паперів і фондово-
го ринку; закритість повного переліку емітентів, що
входять до розрахунку; значні коливання, пов’язані з
низькою концентрацією угод на вторинному ринку акцій
і нестабільним складом лідерів — найбільших за обсяга-
ми укладених угод з акціями емітентів.

5. Пропозиціями щодо покращення використання
інтегрального індексу фондового ринку є збільшення пер-
іодичності розрахунку, своєчасне оприлюднення, розширен-
ня бази емітентів і розкриття «індексного кошику» тощо.

Метою подальших досліджень є систематизація фон-
дових індексів українського ринку та їх критична оцінка.
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1.  Нафтохiмiя 4,43  1,83       
2.  Дніпроенерго      2,32   11,6 
3. Південний транспорт       2,49 3,58 3,60 
4.  Промалюміній    1,75 3,16    3,30 
5.  Первомайський 
райагрохім       1,61  2,50 

6.  Рівнеенергопром       2,96  2,46 
7.  Новьюенерго      3,79 2,16 2,32 2,28 
8.  Спецелектро-прилад   1,33      2,08 
9.  Промкомпресор   2,19 2,77      
10.  Дпіпроазот   1,80   2,69 1,93   
11.  Південьтранс   1,61 2,76 3,33 4,28    
12.  Нафтопереробний 
комплекс - Галичина 

  1,60   2,87    

13.  Донбасенергобуд    4,28    2,60  
14.  ЗГО Булат    2,55    2,52  
15.  Інноваційні Промислові 
Стратегії    2,33  2,29    

16.  Кийпідземшляхбуд    1,82 1,85     
17. XK Укрвагонбуд     2,01 2,27    
18.  Черкаський ре-монтно-
транспортний завод 

     1,40  2,77  

19. Агромашбуд       4,40 2,33  
Інші  … … … … … … … … … 
Усього: 26,7 29,8 22,8 33,7 22,0 30,1 22,1 27,8 35,4 
 

Таблиця 1
Найбільші за обсягами укладені угоди з акціями емітентів,

що увійшли до розрахунку інтегрального індексу
фондового ринку України
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