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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження.  Інтеграція  України до  європейської
спільноти актуалізувала питання дослідження інвестицій як важливого чинника
підвищення  конкурентоспроможності  та  ефективності  функціонування
національної економіки. Відповідно до Угоди про асоціацію  між Україною та
Європейським  Союзом  сторони  повинні  сприяти  торгівлі  та  прямим
іноземним  інвестиціям,  докласти  зусиль  для  встановлення привабливого  та
стабільного інвестиційного клімату  (забезпечення  інституційних, правових та
фіскальних реформ), стимулювати  інвестування різних сфер економіки. З цих
позицій  вагомого  значення  набуває  питання  стимулюючого  та  регуляторного
впливу держави на інвестиційні процеси в країні.

В  умовах  системної  кризи  суспільства  та  макроекономічної
нестабільності,  посилення  нерівномірності  розвитку  територій,  обмеженості
інвестиційних  ресурсів  виникає потреба  теоретичного  обґрунтування  шляхів
активізації  державного  управління  інвестиційними  процесами  на
регіональному рівні. Недостатня  державна  підтримка  інвестиційних процесів
на  регіональному  рівні  потребує  концентрації  уваги  на  формуванні
сприятливого  інвестиційного середовища  саме на  місцях.

Проблематика  державного  управління  інвестиційними  процесами
досить  широко  висвітлена  вітчизняними  і  зарубіжними  вченими.  Його
аспектам присвячено дослідження відомих зарубіжних вчених, а саме: В. Петті,
А. Сміта, Д. Рікардо, Дж. Кейнса та інших. Вагомий внесок у розвиток теорії
інвестицій  зробили  вітчизняні  науковці,  зокрема:  Л. Борщ,  М.  Герасимчук,
В. Голіков, В. Гончаров, Б. Данилишин, М. Долішній, В. Кравців, А. Сухорукова,
А. Пересада  та  інші. Дослідженню особливостей  інвестиційного  процесу  на
різних рівнях управління присвячені праці вітчизняних та зарубіжних вчених:
Г. Александера, Дж. Бейлі, В. Беренса, В. Бєседіна, І. Бланка, Л. Дж. Гітмана,
М. Джонка, Е. Тоффлера, В. Герзанича, А. Загороднього, С. Іщук, О. Колянко,
О. Крайник,  М. Лесечка,  Т.  Майорової,  В. Мартиненка,  Є. Матвіїшина,
О. Орлової, В. Паппа, Л. Плаксія, М. Радєвої, О. Чемерис та інших.

Попри  суттєві напрацювання  у цій  сфері  невирішеними  залишаються
питання досліджень проблем державного управління  інвестиційними процесами в
умовах  децентралізації  економічних  відносин,  узагальнення  національних
особливостей здійснення та пошуку напрямів його  вдосконалення. Недостатньо
розробленою є низка прикладних аспектів ефективного використання інвестиційного
потенціалу в  реальному сегменті національної економіки,  розроблення дієвих
механізмів нагромадження та раціонального використання  інвестиційних ресурсів.

Науково-теоретична  та  практична  значимість  перелічених  проблем
свідчить про  необхідність  їх поглибленого  дослідження, що обумовило вибір
теми дисертаційної роботи, обґрунтування її мети, завдань, предмета та об’єкта
дослідження.

Зв’язок роботи  з науковими  програмами, планами, темами. Робота
виконана  в  межах  тем  науково-дослідних  робіт  Львівського  регіонального
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інституту державного управління Національної академії державного управління
при  Президентові  України:  “Теоретико-методологічні  засади  економічних
реформ в Україні”  (обліковий номер 0215U000690, 2012 р.), де виділено етапи
еволюції  поняття  “інвестиції”  та  “інвестиційний  процес”;  “Розвиток
демократичних якостей управлінської культури органів публічної влади” (обліковий
номер  0214U007091,  2013  р.),  зокрема  автором  обґрунтовано  необхідність
інвестування  в людський  капітал  та його  роль у  формуванні  управлінської
культури органів публічної влади; “Державно-управлінські засоби забезпечення
інноваційного розвитку регіону” (номер державної реєстрації 0114U000780, 2014-
2015  рр.),  автором  обґрунтовано  необхідність  удосконалення  інноваційно-
інвестиційної  інфраструктури регіонів,  запропоновано  створення  інвестиційно-
інноваційних стратегій розвитку регіонів.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є
обґрунтування  теоретико-методичних  та  науково-практичних  засад
формування  державного  управління  інвестиційними  процесами,  з
врахуванням  регіональних  особливостей.

Реалізація мети потребує вирішення  таких завдань:
– узагальнити  теоретичні підходи  до  з’ясування  сутності  управління

інвестиційними процесами  на різних  ієрархічних рівнях  господарювання;
– розкрити  особливості  державного  управління  інвестиційними

процесами  на  регіональному рівні  розвитку;
– проаналізувати  ефективність державного управління  інвестиційними

процесами в розрізі  регіонів  країни;
– порівняти  стан  фінансового  забезпечення  реалізації  інвестиційних

процесів  у регіонах  на основі  аналізу  їх фінансового  забезпечення;
– обгрунтувати  пропозиції  щодо  удосконалення  інфраструктурного

забезпечення  інвестиційної  діяльності;
– запропонувати  перспективні  форми  і  методи  стимулювання

інвестиційних  процесів  з  урахуванням  соціально-економічного  розвитку
регіонів  країни;

– вдосконалити методику розробки інвестиційно-інноваційних стратегій
розвитку регіонів;

– розробити  механізм  трансформації  міграційного  капіталу  в
інвестиційні  ресурси.

Об’єктом  дослідження  є  процес  державного  управління
інвестиційними  процесами  в  регіонах  України.

Предметом дослідження  є  теоретичні, методичні  та науково-практичні
засади державного управління інвестиційними процесами на регіональному рівні.

Методи  дослідження.  Методологічною  базою  дослідження  є
фундаментальні положення сучасної економічної  теорії. Для наукового вирішення
поставлених  у  дисертаційній роботі  завдань  використано  загальнонаукові  та
спеціальні методи, а  саме: порівняльно-історичний – для проведення  аналізу та
оцінювання еволюційних етапів розвитку теорії інвестицій, їх становлення та розвиток
в Україні  (п. 1.1);  наукової абстракції – для розкриття  генезису термінологічного
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апарату (п. 1.1, 1.2); абстрактно-логічний  для аналізу наукових джерел (п. 1.1, 1.3),
нормативно-правової бази (п. 2.1), статистичної інформації  (п. 2.2, 2.3, 3.3); метод
системного, комплексного аналізу для визначення чинників і складових державного
управління інвестиційними процесами (п. 1.1, 1.2, 1.3); єдності аналізу та синтезу –
під час обґрунтування теоретичних основ державного управління  інвестиційними
процесами (п.  1.2, 1.3); графічний метод – для унаочнення результатів емпіричних
досліджень (п. 2.2, 2.3, 3.2, 3.3); методи статистичного та порівняльного аналізу, що
дало  змогу об’єктивно дослідити динаміку  інвестиційного забезпечення України
(п. 2.1, 2.2,  3.3). За допомогою методів теорії  інституціоналізму визначено основні
інститути у сфері формування та реалізації державної інвестиційної політики (п. 1.2,
1.3,  2.1,). Сукупність статистичних методів  (кластерний аналіз  і  таксономія) та
спеціальних пакетів програм обробки даних    для  виявлення рівня фінансового
забезпечення інвестиційних процесів (п. 2.2).

Інформаційну  базу  дослідження  становлять  нормативно-правові  акти
України, які регулюють інвестиційні процеси в Україні, а саме: Закони України,
Укази Президента України, акти Верховної Ради України, Накази  Міністерства
регіонального розвитку,  будівництва  та житлово-комунального  господарства,
офіційна статистична звітність Державної служби статистики України, Головного
управління статистики у Львівській області, Міністерства економічного розвитку
і торгівлі, статистичні звіти й оперативні відомості, матеріали урядових програм,
результати власних наукових досліджень  і розробок автора.

Наукова  новизна  одержаних  результатів  полягає  в  поглибленні
теоретико-методичних  і  розробці  практичних  рекомендацій  щодо
удосконалення  державного  управління  інвестиційними  процесами  на
регіональному  рівні.

Вирішення  поставленого  наукового  завдання  у  дисертаційному
дослідженні представлено сукупністю нових теоретичних положень, висновків
і  рекомендацій, наукова  новизна  яких полягає  у тому,  що:

вперше:
– сформульовано перспективний  напрям  наукового  дослідження  щодо

управління інвестиційними процесами, суть якого полягає у розробці теоретико-
методичних  засад  здійснення  диференційованої  державної  інвестиційної
політики, що враховує рівень соціально-економічного розвитку регіонів, шляхи
створення  спеціальних  економічних  зон,  територій  пріоритетного  розвитку,
реалізації  інноваційних  програм  у  пріоритетних  сферах  господарювання,
запровадження  системи  пільг,  надання  державних  гарантій  під  реалізацію
масштабних  інвестиційних проектів, що  сприятиме формуванню  сприятливого
інвестиційного клімату у регіонах та підвищить  їх конкурентоздатність;

– розроблено механізм трансформації міграційного капіталу населення
в  інвестиційні  ресурси,  сутність  якого  полягає у  залученні  коштів  трудових
мігрантів шляхом викупу в Банку інвестиційних пропозицій привабливих лотів
через  придбання  інвестиційних  сертифікатів  та  активізації  співпраці  між
органами влади,  банківськими  установами,  мережами  організацій  діаспори
для створення сприятливих умов розвитку  підприємницької  діяльності;
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удосконалено:
– поняття інвестиційний процес, яке розглядається як ключовий чинник

економічного  зростання  і  за  формою  відображає всю сукупність  економічних
відносин, що  виникають  на різних  ієрархічних  рівнях  господарювання,  а  за
змістом  є  органічною  складовою  відтворення  суспільного  капіталу,
представлену  стадією  його  нагромадження,  що  забезпечує  розширене
відтворення на основі капіталізації частини доходу;

– визначення  змісту  інвестиційного  процесу  шляхом  виокремлення
дослідницької,  проектної  та  оціночної  стадій,  які  є  унікальними  як  у
послідовності дій так і часовому лазі та просторі. Виділення зазначених стадій
інвестиційного  процесу  зумовлює  потребу  у  використанні  специфічного
інструментарію державного  регуляторного впливу  (від створення  відповідної
нормативно-правової  бази до  побудови  дієвої  інвестиційної  інфраструктури)
з  метою  стимулювання  інвестиційної діяльності;

– трактування  сутності  державного  управління  інвестиційними
процесами  в  регіоні,  яке  базується  на поєднанні  інструментів  стратегічного
планування  і  прогнозування,  державної  інвестиційної політики  та  державної
регіональної  політики,  що  забезпечує  системний  підхід  до  регулювання
інвестиційними  процесами;

– підходи до систематизації чинних законодавчих та підзаконних нормативно-
правових актів шляхом їх поділу на міжнародний (правові акти міжнародних інституцій,
міжнародні угоди), національний (правові акти центральних органів державної влади),
регіональний (адаптація елементів національного рівня до особливостей розвитку
окремого регіону), локальний,  (місцевий) (правові акти місцевих органів державної
виконавчої влади та акти органів місцевого самоврядування) рівні, що дало змогу
виявити наявні недоліки нормативно-правової  бази регулювання  інвестиційних
процесів та обґрунтувати рекомендації щодо  їх усунення;

дістали подальшого розвитку:
– пропозиції щодо  кодифікації  інвестиційного  законодавства України,

підсумком  якої  мало б  стати прийняття  Інвестиційного кодексу України;
– методичні підходи до здійснення групування регіонів країни за п’ятьма

групами  показників  фінансового  забезпечення  інвестиційних  програм  і
проектів  (капітальні  інвестиції,  прямі  іноземні  інвестиції,  кредити,  прибуток
до оподаткування, збиток до оподаткування), що допомогло виявити спільні, а
також  існуючі  відмінні  ознаки  між  регіонами  за  різними  критеріями  та
визначити  найхарактерніші проблеми;

– підходи  до  вдосконалення  стратегічного  планування  регіонального
розвитку, які відображено у необхідності  розробки та реалізації інвестиційно-
інноваційних  стратегій  розвитку регіону.

Практичне  значення одержаних  результатів  дослідження  полягає  в
розробці практичних рекомендацій,  спрямованих на удосконалення державного
управління інвестиційними процесами на регіональному рівні. Наукові результати
дослідження прикладного характеру було використано в роботі відділу інвестицій,
енергозбереження та фінансового  забезпечення у  сфері житлово-комунального
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господарства Департаменту  житлово-комунального  господарства  Львівської
обласної державної  адміністрації  у підготовці Регіональної цільової економічної
програми енергоефективності у Львівській області на 2014 – 2015 роки та під час
формування  інвестиційних  пропозицій  у  сфері  житлово-комунального
господарства  Львівської  області  (акт  впровадження  від  16.05.2014  р.).  Ряд
пропозицій  використані Управлінням економічного розвитку,  інвестицій,  торгівлі
та промисловості Стрийської районної державної адміністрації Львівської області
для  підготовки  Програми  соціально-економічного  та  культурного  розвитку
Стрийського  району  на  2015  рік  у  формуванні  комплексної  презентації
інвестиційного  потенціалу  Стрийського  району  Львівської  області  (акт
впровадження від 18.11.2014 р.). Окремі результати дисертаційного дослідження
щодо  необхідності  удосконалення  інвестиційної  інфраструктури  регіонів
використовуються у  навчальному  процесі Львівського регіонального  інституту
державного  управління  Національної  академії  державного  управління  при
Президентові України з  викладання та  вивчення курсу  з навчальної дисципліни
“Розміщення продуктивних сил” (довідка № 1/14-01 від 10.01.2012 р.). Обґрунтовані
в дисертації пропозиції щодо визначення чинників (показників) впливу на обсяги
залучення  капітальних  інвестицій  використані  українсько-чеським  спільним
підприємством ТОВ “Ройал” ЛТД у підготовці аналізу інвестиційної привабливості
Тернопільської області (довідка № 20/4 від 19.03.2015 р.).

Обґрунтовані  теоретичні  висновки  та  розроблені  практичні
рекомендації,  які  містяться  в  дисертаційному  дослідженні,  можуть  бути
використані  у  процесі  розробки  державних  програмних  документів,  що
визначатимуть  стратегію  державного  управління  інвестиційними  процесами
на рівні країни загалом та окремих регіонів.

Особистий  внесок  здобувача.  Дисертаційна  робота  є  самостійно
виконаною  науковою  працею,  що  містить  авторські  ідеї  та  розробки  щодо
покращання  державного  управління  інвестиційними  процесами  на
регіональному  рівні.  Усі  наукові  результати,  висновки  та  рекомендації,  які
зазначені  в  дисертаційній  роботі  та  виносяться  на  захист,  отримані  автором
особисто. З публікацій, підготовлених у співавторстві, в дисертаційній роботі
використано лише результати власних досліджень.

Апробація результатів  дисертації.  Основні положення  й  результати
дисертаційної  роботи  розглядались  і  обговорювалися  на  9  міжнародних  і
національних науково-практичних конференціях, зокрема: “Державне управління
та  місцеве  самоврядування”,  (м.  Харків,  2011  р.),  “Реформування  системи
державного управління та державної служби: теорія і практика” (м. Львів, 2011 р.),
“Наука  в  інформаційному просторі”  (м. Дніпропетровськ,  2011 р.), “Українсько-
польська  співпраця в  контексті  євроінтеграційних прагнень України:  актуальні
проблеми та виклики”  (м. Львів,  2011 р.),  “Модернізація системи державного
управління:  теорія  та практика”  (м.  Львів,  2012 р.),  “Модернізація  системи
державного управління:  теорія  та практика” (м. Львів,  2013 р.),  “Менеджмент
суб’єктів  господарювання: проблеми та  перспективи  розвитку”  (м.  Житомир,
2013 р.),  “Модернізація  системи державного управління:  теорія  та  практика”



6

(м. Львів, 2014 р.), “Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соціально-
політичних процесів: цикли, криза і конфлікти” (м. Афіни (Греція), 2014 р.).

Публікації.  Основні  результати  дисертаційної  роботи  опубліковані  у
16 працях (5.97 др.арк.), зокрема: 7 статей у наукових фахових виданнях,  з них
одна стаття в науковому виданні іноземної держави, 1 колективній монографії
та 8 тезах у матеріалах науково-практичних конференцій.

Обсяг  і  структура  дисертації.  Дисертаційна  робота  складається  зі
вступу,  трьох  розділів,  висновків,  додатків  та  списку  використаних  джерел.
Загальний  обсяг дисертації  становить  211  сторінок,  зокрема  основний  зміст
викладений на 170 сторінках. Робота містить 16 рисунків, 26 таблиць, 11 додатків,
список  використаних джерел налічує 202  найменування.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У  вступі  подано  загальну  характеристику  роботи,  обґрунтовано
актуальність  обраної  теми,  визначено  мету  і  завдання,  предмет  та  об’єкт
дослідження,  зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  розкрито  наукову
новизну  і  практичну  цінність  одержаних  результатів,  наведено  дані  щодо
публікацій  результатів  дослідження  та  їх  апробації,  обсяг  і  структуру
дисертаційної роботи.

У  першому  розділі  –  “Теоретико-методичні засади державного
управління інвестиційними процесами”    розкрито  сутність  державного
управління  інвестиційними  процесами,  поглиблено  понятійно-
термінологічний  апарат  за  темою  дослідження,  розкрито  форми  і  методи
управління інвестиційними процесами в контексті законів і теорії економічної
науки,  з’ясовано  особливості  та  специфіку  державного  управління
інвестиційними процесами  на регіональному  рівні.

Управління  інвестиційними процесами в Україні  є однією  із  найбільш
важливих  і  складних  проблем.  Її  вирішення  значною  мірою  залежить  від
ефективності державної політики регулювання  інвестиційними процесами на
регіональному рівні розвитку, під якою розуміється система заходів економічного,
організаційного  та  інституціонального  характеру,  а  також  відповідних форм  і
методів функціонально  спрямованих на  активізацію  інвестиційної діяльності  в
регіонах. Безпосередньою  метою  з  боку держави є формування сприятливого
інвестиційного середовища в регіонах, здатного сприяти підвищенню інвестиційної
активності недержавного  сектора економіки, залучення приватних та  іноземних
інвестицій для модернізації виробництва, передусім для підтримки найважливіших
галузей життєзабезпечення. Доведено, що  ефективність державного управління
інвестиційними процесами забезпечується  завдяки  здатності  враховувати наявні
регіональні  диспропорції  в  соціально-економічному  розвитку,  структурі
економіки,  економічні  пріоритети,  динаміку  становлення підприємницького
сектора.  При цьому важливо  задіяти фактори, що характеризують професійно-
кваліфікаційну структуру працівників, культуру господарювання, історичні трудові
традиції,  трудову мобільність працездатного населення,  здатність до  інновацій.
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Завдяки  цьому  державне  управління  інвестиційними  процесами  набуває
адресного  характеру.

Розглядаючи  державне  управління  інвестиційними  процесами  як
перманентний процес,  у  роботі дано його трактування як  системи економічних
відносин,  суб’єктів  інвестиційної  діяльності  та  елементів  інвестиційної
інфраструктури, спрямованих на перетворення інвестиційних ресурсів в нові доходні
активи,  детерміновані  існуючим  інвестиційним  середовищем. Запропонована
дефініція  сутності  інвестиційного процесу вказує на його  складність  і  дозволяє
виділити в його структурі три елементо-формуючі складові – дослідницьку, проектну
та оціночну. На кожній з цих стадій реалізуються певні цілі та завдання, обумовлені
відповідним часовим лагом. Завданням дослідницької, тобто доінвестиційної, стадії
є  формування  ідей  можливого  інвестування,  в  основі  якого  лежить  аналіз
інвестиційного середовища, можливість виникнення певних ризиків та здійснюється
оцінка інвестиційного потенціалу. Проектна або інвестиційна стадія охоплює чотири
блоки, які в сукупності становлять життєвий цикл проекту (ЖЦП). Завершальною
стадією інвестиційного процесу є оціночна, метою якої є обґрунтування економічної
ефективності від реалізованих інвестиційних проектів. На основі виділених стадій в
дисертації  зроблено висновок, що поняття  інвестиційний процес  за  змістовим
навантаженням є  значно ширшим  і  включає  в  себе  як  складову  інвестиційну
діяльність. Відповідно до цього державне управління інвестиційною діяльністю на
регіональному рівні  розвитку спрямоване на вирішення трьох взаємопов’язаних
проблем.  Перша  –  створення  сприятливих  економічних  умов для  залучення
інвестицій (дослідницька стадія інвестиційного процесу). Інструментарій державних
важелів  регулювання  на цій  стадії  варіюється  залежно  від рівня  соціально-
економічного розвитку регіону, реального стану економіки, складності тих проблем,
які  вимагають  невідкладного  вирішення.  Друга –  контроль  за  дотриманням
державних норм і стандартів, експертиза інвестиційних проектів, захист прав інтересів
суб’єктів інвестиційної діяльності (оціночна стадія). Третя – ресурсне та фінансове
забезпечення  інвестиційних проектів  (проектна  стадія). Арсенал  застосованих
інструментів  в  дисертації  розмежовано  на  методи  прямого  впливу,  тобто
безпосередньої  участі держави в реалізації  інвестиційних проектів, пов’язаних  із
виконанням  державно-владних  повноважень  суб’єктами публічної  влади  та
регламентованих нормативно-правовими нормами, що належать до компетенції
держави,  та  непрямого  або  опосередкованого  впливу  шляхом  застосування
економічних важелів  як у державному,  так  і  в  приватному секторі  економіки.
Ефективність  державного  управління  інвестиційними  процесами  повинна
забезпечуватись не тільки на макроекономічному рівні, а й на регіональному через
включення  в  цей процес природньо-ресурсного та  інвестиційного  потенціалу
регіонів, що забезпечує синергетичний ефект від реалізації інвестиційних проектів

У  другому розділі – “Аналіз державного управління інвестиційними
процесами в Україні” –  проаналізовано  ефективність  державного управління
інвестиційними  процесами,  здійснено  моніторинг  фінансового  забезпечення
інвестиційних  програм  методом  кластерного  аналізу,  досліджено  вплив
інвестиційної інфраструктури на активізацію інвестиційної діяльності в регіонах.
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У дисертації державне управління інвестиційною діяльністю розглядається
як  складний  і  багатогранний процес,  який  здійснюється шляхом застосування
цілої сукупності форм і методів регулювання, в структурі яких домінуюче місце
відводиться  економічним,  функціонально  спрямованим  на  формування
сприятливого  інвестиційного  середовища.  Поліпшення  інвестиційного клімату
в роботі  пов’язується передусім  з  удосконаленням  загального  (податкового,
земельного,  корпоративного, митного)  та  спеціального  законодавства,  а  також
із фінансовим забезпеченням стратегічних інвестиційних проектів, проведенням
податкової,  грошово-кредитної,  амортизаційної  та  інноваційної політики.

На основі аналізу чинного законодавства у сфері регулювання інвестиційних
процесів  запропоновано підходи до  систематизації  законодавчих  та підзаконних
нормативно-правових актів на міжнародні,  національні,  регіональні  та  локальні.
Обґрунтовано необхідність кодифікації  інвестиційного  законодавства  України,
підсумком якого повинно стати прийняття Інвестиційного кодексу України.

Ключовою проблемою державного регулювання  інвестиційних процесів є
ресурсне та фінансове забезпечення інвестиційних проектів. Аналіз сучасного стану
фінансування інвестиційних процесів у регіонах України виявив  їх територіальну
незбалансованість,  головним джерелом наповнення  залишаються власні  кошти
підприємств  і організацій, щороку зменшується частка бюджетного фінансування,
через систематичне невиконання державою фінансових умов реалізації державних
і регіональних програм інвестиційної спрямованості. Загальна структура інвестицій
в основний капітал вказує на збільшення частки інвестицій в орієнтовані на експорт
сировинні галузі та у виробництво продукції з невисоким вмістом доданої вартості.

На  основі  застосування методології  кластерного аналізу  (деревовидної
кластеризації  та  методу  К-середніх)  здійснено  групування  регіонів України
(24 області  та Автономна  Республіка  Крим)  за п’ятьма  групами показників
фінансового  забезпечення  інвестиційних процесів  (капітальні  інвестиції  на
одну  особу  у  регіонах  України,  прямі  іноземні  інвестиції  на  одну  особу  у
регіонах  України,  кредити  надані  не  фінансовим  корпораціям, прибуток  до
оподаткування,  збиток  до оподаткування).

Оцінка  міри подібності  об’єктів  проводилась  за допомогою найбільш
поширеної методики визначення міри подібності об’єктів  евклідової відстані,
яка розраховується  за формулою  (1):

де   –  евклідова відстань між  j-ю та k-ю одиницями сукупності,  ,
стандартизовані значення i- ї ознаки в j- ій та k- ій одиницях сукупності.

На основі  застосування методу K-середніх  запропоновано ранжування
областей України на 4 кластери, загальна характеристика яких відображена в табл. 1.
До першого  кластеру  віднесено Київську область,  у  другий  кластер  входить
Дніпропетровська область, третій кластер включає Донецьку, Одеську та Харківську
області,  четвертий формує решта областей України. Дана тенденція свідчить про
відсутність змін у розвитку  інвестиційної  діяльності більшості  регіонів України
впродовж аналізованого періоду. Віднесення значної частини регіонів до четвертого

 0,5 (1)
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кластеру пояснюється несформованістю привабливого інвестиційного середовища,
неефективним державним управлінням  інвестиційними процесами,  відсутністю
мотивації  та  заінтересованості населення до участі  в  інвестиційних процесах,
відсутністю розвинутої інвестиційної  інфраструктури в більшості областей країни.

Таблиця 1
Характеристика кластерів,  сформованих  за  факторами фінансового

забезпечення  інвестиційних процесів методом К-середніх
(за даними 2010 та 2013 років)

Джерело:  складено  автором на  основі  результатів  ППП  STATISTICA
Примітка: згідно з прийнятими позначеннями у ППП STATISTICA літера

С означає спостереження (від англ.“case”  випадок), а Сn  номер спостереження.

З метою  більш  глибокого  системного  аналізу фінансового  забезпечення
інвестиційних процесів в Україні застосовано також метод класифікації – ієрархічну
агломеративну кластеризацію. В результаті виконання відповідної процедури ППП
STATISTICA за  даними 2010  та 2013 років  отримано дендрограми    ієрархічні
кластерні дерева. Одержані  в процесі проведення розрахунків схеми групування
допомагають прийняти раціональне рішення щодо числа груп кластерів (табл. 2).

Область 
Порядковий 

номер 
одиниці 

2010 рік  2013 рік 

Номер 
кластеру 

Відстань до 
найближчого 
кластерного 

центру 

Номер 
кластеру 

Відстань до 
найближчого 
кластерного 

центру 
Київська   C25  1  0.00  1  0.00 
Дніпропетровська  C3  2  0.00  2  0.00 
Донецька   C4  3  6652.495  3  9264.19 
Одеська   C13  3  3414.541  3  4244.48 
Харківська  C18  3  3742.140  3  6517.55 
АР Крим   C24  4  1134.454  4  5175.14 
Вінницька  C1  4  606.251  4  853.49 
Волинська   C2  4  820.8362  4  997.19 
Житомирська   C5  4  1364.521  4  1649.36 
Закарпатська   C6  4  1347.250  4  1875.83 
Запорізька   C7  4  3107.798  4  4094.71 
Івано-Франківська   C8  4  747.0126  4  1029.11 
Кіровоградська   C9  4  766.7454  4  737.93 
Луганська   C10  4  1225.048  4  4149.80 
Львівська  C11  4  2539.415  4  4096.50 
Миколаївська   C12  4  700.4874  4  1361.24 
Полтавська  C14  4  2601.551  4  2839.98 
Рівненська  C15  4  1018.062  4  1867.11 
Сумська  C16  4  452.5135  4  1215.31 
Тернопільська  C17  4  898.8912  4  947.25 
Херсонська  C19  4  713.2938  4  1428.23 
Хмельницька  C20  4  779.3534  4  812.05 
Черкаська  C21  4  241.6771  4  624.01 
Чернівецька  C22  4  1241.368  4  2250.42 
Чернігівська  C23  4  825.2633  4  1526.69 
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Таблиця 2
Характеристика кластерів,  сформованих на  основі  дендрограм за  даними

2010 та 2013 років

Джерело: розроблено автором на основі результатів ППП STATISTICA

Першу групу кластерів утворюють області, які характеризуються  високим
рівнем  фінансового  забезпечення  інвестиційних  процесів,  що  свідчить про
стабільність  інвестиційної привабливості  цих регіонів. Другу  групу кластерів
утворюють  області,  що  характеризується  середнім  рівнем  фінансування
інвестиційних процесів. Третя група класифікації характеризується низьким рівнем
фінансового забезпечення  інвестиційних процесів. Особливістю четвертої  групи
кластеризації є дуже низьке фінансове забезпечення  інвестиційних проектів, що є
одним із чинників посилення тенденції до  їх  кількісного збільшення. Наприклад,
якщо у 2010 році у її склад входило 6 областей України, то у 2013 році – 9.

Існуюча  ситуація  значною  мірою  пояснюється  дією  низки
обмежувальних чинників, основними із яких є: недосконалість інвестиційного
середовища інвестиційної діяльності, несприятливий бізнес-клімат, відсутність
ефективної політики  залучення  іноземних  інвестицій  в  умовах  загострення
конкуренції на міжнародних ринках капіталів.

З огляду на обмеженість  інвестиційних ресурсів  у роботі  обґрунтовано
пріоритетні напрями нарощення фінансового потенціалу. Виявлено, що в останні
роки важливу роль  в економіці України починають відігравати грошові перекази
мігрантів, про що свідчить збільшення обсягу надходжень міграційного капіталу над
обсягами прямих  іноземних інвестицій. За даними Державної служби статистики, у
2007 році прямі іноземні інвестиції становили 8710 млн дол. США, а обсяг міграційного
капіталу   4922 млн дол. США. Починаючи з 2011 року, обсяг міграційного капіталу
поступово перевищує обсяг прямих іноземних інвестицій, у 2013 становив 8537 млн
дол. США, тоді як прямі іноземні інвестиції  2860 млн дол. США. У 2014 році обсяг
міграційного капіталу втричі перевищив обсяг прямих іноземних  інвестицій.

Група 
Тип 

фінансового 
забезпечення  

Області, що входять у групу 

2010 рік  2013 рік 

1  високий  
Донецька, Дніпропетровська, 
Київська, Одеська, Харківська 

Донецька, Дніпропетровська, 
Київська, Одеська, Харківська 

2  середній 

АРК, Сумська, Черкаська, 
Івано-Франківська, 

Миколаївська, Луганська, 
Львівська, Запорізька, 

Полтавська 

АРК, Запорізька, Львівська, 
Луганська, Полтавська 

3  низький 
Волинська, Закарпатська, 
Рівненська,Чернівецька, 

Херсонська 

Волинська, Івано-Франківська, 
Кіровоградська, Миколаївська, 

Рівненська, Чернівецька 

4 
дуже 

низький 

Кіровоградська, Чернігівська, 
Житомирська, Вінницька, 

Тернопільська, Хмельницька 

Вінницька, Житомирська, 
Закарпатська, Сумська, 

Тернопільська, Черкаська, 
Чернігівська, Херсонська 

Хмельницька 
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За  такої  ситуації,  пріоритетним  напрямом  державного  управління
інвестиційними процесами стає пошук альтернативних джерел фінансування,
одним  із  яких може  бути  залучення міграційного  капіталу. У  зв’язку  з  цим у
дисертації значна увага приділена розвитку державно-приватного партнерства,
розширення  його  застосування,  посиленню  ролі  приватних  інвесторів  у
розробці та прийнятті інвестиційних рішень.

У третьому розділі – “Напрями удосконалення державного управління
інвестиційними процесами на регіональному рівні” – розкриваються підходи до
формування механізмів стимулювання інвестиційних процесів у регіонах, реалізації
інвестиційно-інноваційних  стратегій,  запропоновано  методичні  підходи  до
формування механізму трансформації міграційного капіталу в інвестиційні ресурси.

Ефективність  державного  управління  інвестиційними  процесами  на
регіональному  рівні  розвитку  значною  мірою  залежить  від  стимулюючих
інструментів, застосовуючи які держава  здійснює активний вплив на структурні
зрушення та створення сприятливих умов для перебігу модернізаційних процесів.
Найважливішими із них є грошово-кредитне регулювання, податкова, бюджетна та
інновативно-інноваційна  політика.  Не  зважаючи  на  їх  макроекономічне
спрямування, функціонально  їх дія  повинна  бути  спрямована на  мінімізацію
міжрегіональної диференціації соціально-економічного розвитку, зменшення рівня
структурної та просторової поляризації, регулювання  економічної концентрації  та
обмеження монопольної діяльності, посилення  інтегрованості регіональних ринків
інвестицій із внутрішнім ринком країни. З огляду на це, у роботі надано конкретні
пропозиції, спрямовані на активізацію інвестиційних процесів у регіонах шляхом
визначення пріоритетів бюджетної підтримки перспективних інвестиційних проектів,
підвищення монетаризації та насиченості реального сектора економіки кредитними
ресурсами відповідно до планів реструктуризації виробництва та фінансових потреб
його модернізації,  удосконалення  інвестиційної  інфраструктури.

Для подолання  існуючих диспропорцій залучення інвестицій тільки у окремі
регіони  та  сфери економіки обґрунтовано необхідність розробки  інвестиційно-
інноваційних стратегій розвитку регіонів, що дасть змогу  інвесторам орієнтуватись
на конкретні визначальні для нього характеристики. Реалізація стратегій зумовлює
необхідність внесення певних коректив у технології стратегічного планування. Внаслідок
цього запропоновано такі  етапи формування  інвестиційно-інноваційної  стратегії
розвитку регіону: ініціатива, створення організаційних структур, аналіз (SWOT-аналіз),
визначення місії, цілей та завдань, безпосередньої розробки планів дій, планування
бюджету, реалізація стратегії, моніторинг, оцінювання та коригування.

Під час формування стратегічних цілей і визначення пріоритетів інвестиційно-
інноваційного розвитку регіону доцільною є побудова  інвестиційних моделей для
кожного регіону окремо задля актуалізації, концентрації уваги інвесторів та підприємців
на довгостроковій перспективі розвитку територій. Окрім цього в процесі створення
інвестиційно-інноваційної стратегії місцевим органам влади необхідно посилити
співпрацю з підприємницькими структурами та громадськими організаціями через
створення відповідних  структур  (комісій,  робочих  груп),  залучення до процесу
стратегічного планування місцевої еліти, територіальної громади тощо.
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На  основі  аналізу  досвіду Республіки  Польща в процесі  розроблення
інвестиційно-інноваційних стратегій доцільно у структурі органів місцевої  влади
створити постійно діючі органи, функцією яких  є формування та контроль  за
реалізацією регіональної  інвестиційно-інноваційної  стратегії  розвитку. В цьому
контексті важливим є створення експертних груп з покладанням на них експертних
функцій  з  оцінки  та  включення  в  регіональну  стратегію програм  розвитку
пріоритетних сфер економіки, інноваційних проектів і програм розвитку інвестиційної
інфраструктури, залучення провідних науковців, експертів, представників недержавних
організацій, консультантів та іноземних фахівців. Запропоновані методичні підходи до
розробки стратегій дозволяють врахувати існуючу диференціацію в рівнях соціально-
економічного розвитку регіонів і на цій основі забезпечити просторову синхронізацію
інвестиційних та  інфраструктурних проектів, що вносить значну конкретизацію в
реалізацію державної регіональної політики.

Для підвищення  інвестиційної привабливості території  окрім стимулів
фіскального  та  монетарного  спрямування,  запропоновано  використання
додаткових,  зокрема:  підготовка  та  розбудова  інвестиційної  інфраструктури,
промислово-виробничих майданчиків, сприяння співпраці навчальних закладів
та інвесторів у підготовці висококваліфікованих кадрів, використання принципів
державно-приватного  партнерства  тощо.

Враховуючи обмеженість фінансових ресурсів,  удосконалено підходи до
трансформації міграційного капіталу як  альтернативного джерела  у важливий
інвестиційний ресурс. На основі узагальнення  існуючих підходів до формування
механізму трансформації міграційного капіталу в інвестиційні ресурси, пропонується
розширити  існуючий  інструментарій стимулювання  за  рахунок використання
державних цінних паперів  (інвестиційних сертифікатів)  (рис.  1).  Придбання
інвестиційного  сертифікату надає  право  на  володіння часткою  інвестиційної
пропозиції, зазначеної в сертифікаті. Наявність потрібної кількості сертифікатів надасть
право  їх власнику на викуп чи одержання в оренду зазначеного майна.

Ефективність функціонування  запропонованого механізму трансформації
міграційного капіталу в інвестиційні ресурси досягається завдяки тісній взаємодії
суб’єктів  інвестиційної діяльності  та  інститутів  інвестиційної  інфраструктури.
Запропоновано на державному  та регіональному рівнях забезпечити  створення
сприятливих  умов  викупу  мігрантами  та  членами  їх  сімей  інвестиційних
пропозицій  (сформувати  інституціональне  поле,  активізувати  співпрацю  між
органами державної влади, місцевого самоврядування, банківськими установами,
організаціями діаспори тощо). Таким чином,  важливим завданням є  створення
Банку  інвестиційних пропозицій України, як підконтрольної  структури  Фонду
державного майна України. Перегляд інвестиційних пропозицій можливий завдяки
розробці  геоінформаційної  системи,  що  надасть  змогу  здійснювати  он-лайн
моніторинг  інвестиційних проектів.

Існуючі  інвестиційні  пропозиції  запропоновано  сформувати  за
регіонами розташування та за категоріями: нерухоме майно (земельні ділянки,
незавершене будівництво, основні фонди) та об’єкти інтелектуальної власності
(винаходи,  інвестиційні проекти,  інноваційні проекти).
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Рис. 1. Механізм трансформації міграційного капіталу в  інвестиційні  ресурси

Джерело:  розроблено  автором

На  територіях  із  найвищими  показниками  міграції  (Волинська,
Закарпатська,  Івано-Франківська,  Львівська,  Рівненська,  Тернопільська,
Чернівецька області)  потрібно передбачити  залучення  коштів  за  допомогою
механізму державно-приватного партнерства,  ініціювати  спільні  інвестиційні
проекти  з  розвитку малого підприємництва,  організовувати центри  допомоги
мігрантам  та  членам  їх  сімей  для  надання  консультативної  допомоги.
Трансформація міграційного капіталу у  альтернативне джерело  інвестиційних
ресурсів  вимагає розширення присутності українських фінансових установ  на
міжнародному  ринку  фінансових  послуг,  особливо  в  тих  країнах,  де
сконцентровані основні трудоміграційні потоки. Не менш важливим  завданням
є здешевлення послуг із переказу коштів для збільшення переказів офіційними
каналами. Необхідно розробляти заохочуючі програми по відкриттю спеціальних
депозитних  рахунків  для  мігрантів  з  високими  відсотковими  ставками.
Спрямування  заробітків  мігрантів  в  Україну  сприятиме підписанню  Україною
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конвенцій МОП із вирішення проблем соціального захисту трудових мігрантів,
їх пенсійного страхування, недопущення дискримінації в оплаті та умовах праці.

ВИСНОВКИ

У  дисертаційній  роботі  проведено  теоретичне  узагальнення  та
запропоновано  вирішення  наукового  завдання  покращення  державного
управління  інвестиційними процесами  на  регіональному  рівні. Поставлену в
дослідженні  мету  досягнуто,  основні  завдання  виконано.  Отримані
узагальнюючі результати  дають  підстави  сформулювати  відповідні  висновки
та рекомендації,  що  мають теоретичне та практичне  значення:

1. Досвід  індустріально розвинутих країн світу незаперечно доводить, що
ефективність  їх  економічного зростання  значною мірою  залежить від державної
політики управління  інвестиційними процесами, функцією якої  є  забезпечення
розширеного  відтворення  національного  капіталу.  Невід’ємною складовою
державного управління  інвестиційними процесами є формування  сприятливого
інвестиційного клімату  на регіональному  рівні  господарювання, покликаної
нівелювати  нерівномірність  просторового  розподілу  економічної  діяльності,
результатом якої є асиметрія в темпах і динаміці розвитку виробництва, рівнях зайнятості,
конкурентоспроможності, а відтак і рівні життя населення  і територіальному вимірі.

2.  Державне  управління  інвестиційними  процесами  базується  на
поєднанні  інструментів  реалізації  державної  інвестиційної  політики  та
загальнодержавної  політики  розвитку,  яке  враховує комплекс  заходів  органів
влади,  спрямованих  на  створення  сприятливого  інвестиційного  клімату  та
розвиток  інфраструктури  для  забезпечення  сталого  економічного  розвитку
країни.  Структурно-функціональна  схема  державного  управління
інвестиційними  процесами  вміщує  такі  складові:  внутрішнє  і  зовнішнє
середовище,  форми  управління,  суб’єкти  управління,  об’єкти  управління,
методи  управління,  інструменти управління,  важелі управління.

3. Доведено,  що  серед  основних  пріоритетів  державного  управління
інвестиційними  процесами  на  регіональному  рівні  стратегічного  значення
набувають: розвиток міжрегіонального співробітництва, що спрямовує управління
інвестиційними процесами на оптимізацію використання наявних в регіоні ресурсів;
пошук альтернативних джерел фінансування інвестиційних процесів, одним з яких
може бути міграційний капітал; модернізація стратегій регіонального розвитку з
використанням поєднання  галузевого та управлінського підходів до формування
пріоритетів розвитку  задля раціонального використання обмежених ресурсів.

4. Аналіз ефективності державного управління  інвестиційними процесами
в Україні дозволяє зробити висновок, що воно характеризується опосередкованим
державним регулюванням, тоді як таким функціям, як планування та прогнозування
відводиться недостатньо уваги, наслідком чого є відсутність системного підходу до
регулювання  інвестиційними процесами. Встановлено,  що  існуюча  система
державного управління  інвестиційними процесами характеризується паралелізмом
та дублюванням управлінських функцій між центральними органами виконавчої
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влади, відсутня належна координація взаємозв’язків між суб’єктами та об’єктами
інвестиційної діяльності на різних ієрархічних рівнях.

5. Порівняння  стану  фінансування  інвестиційних  процесів  в  Україні
свідчить про незбалансованість їх використання, що посилює нерівномірність
розвитку  національної  економіки  в  просторовому  розрізі,  що  посилює
міжрегіональну  диференціацію  за показниками  інвестиційної  активності  та
поглиблює  соціально-економічні  диспропорції  в  їх  розвитку,  здійснене
групування  регіонів  шляхом  застосування  методології  кластерного  аналізу
дозволило  зробити  багатоваріантний  аналіз  наявних  проблем  фінансового
забезпечення  інвестиційних процесів у  регіонах України.

6. Доведено, що рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону є одним
із ключових чинників при виборі  інвестором території для реалізації інвестиційних
проектів.  Основними  системоутворюючими  компонентами  інвестиційної
інфраструктури є фінансово-кредитна, виробнича та  інформаційно-обслуговуюча.
Аналіз їх розвитку в розрізі регіонів України показав на наявність кореляційного зв’язку
між ефективністю їх функціонування та обсягами залучених інвестицій, що зумовлює
необхідність комплексного та системного підходу до їх розвитку.

7. На основі узагальнення  світового досвіду  стимулювання інвестиційної
діяльності встановлено, що крім інструментів фіскального та монетарного впливу,
важлива роль належить заходам організаційного спрямування, зокрема розбудові
інвестиційної інфраструктури, сприянні співпраці навчальних закладів та інвесторів
у підготовці кваліфікованих людських ресурсів, здійсненні  супроводу  інвесторів,
створенні єдиного  інноваційного простору та регіональних  інноваційних систем,
використанні принципів  державно-приватного партнерства.

8. На державному та регіональному рівнях важливим завданням є формування
інноваційної моделі економіки, оскільки завдяки інноваціям можна збільшити обсяги
залучення інвестицій,  забезпечити економне використання обмежених ресурсів,
прискорити підвищення рівня  і якості життя. Зміна соціально-економічної ситуації у
регіонах пов’язана із курсом на євроінтеграцію та зумовлює необхідність внесення
певних коректив у стратегію розвитку регіонів, що дасть змогу інвестору орієнтуватись
на конкретні визначальні для нього характеристики території.

9. В  умовах відсутності необхідних фінансових ресурсів для реалізації
інвестиційних  програм  важливим  джерелом  для  значної  частини  областей
України є кошти  трудових мігрантів.  Їх  трансформація у  інвестиційні  ресурси
потребує формування ефективних механізмів  стимулювання ділової активності,
розвитку і підтримки підприємницької ініціативи, тобто формування соціальної
бази  для  реалізації  ринкових  реформ  у  регіонах.  Важливим  інструментом
залучення коштів трудових мігрантів є викуп у Банку інвестиційних пропозицій
привабливих лотів через придбання інвестиційних сертифікатів.

10. Пріоритетними заходами для  заохочення у  здійснення переказів на
батьківщину  є:  розширення  наявності  українських  фінансових  установ  на
міжнародному ринку фінансових послуг, передовсім у країнах,  де працює  значна
кількість трудових мігрантів із України; забезпечення здешевлення послуг із переказу
коштів для збільшення переказів офіційними каналами; розроблення заохочувальних
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програм щодо створення спеціальних депозитних рахунків для мігрантів з високими
відсотковими ставками та державними гарантіями;  створення окремих підрозділів
при консульських установах для надання консультативної допомоги мігрантам щодо
інвестиційних можливостей в Україні та здійснення супроводу інвесторів-мігрантів;
створення кредитних спілок із залученням коштів трудових мігрантів.
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АНОТАЦІЯ
Гуменна К. Р. Державне управління інвестиційними процесами на

регіональному рівні. – На правах рукопису.
Дисертація  на здобуття  наукового  ступеня  кандидата економічних наук

за  спеціальністю  08.00.03  –  економіка  та  управління  національним
господарством.  –  Мукачівський  державний  університет.  –  Мукачево,  2015.

Дисертаційна робота присвячена вирішенню теоретичних, методичних
і  практичних  питань державного  управління  інвестиційними  процесами  на
регіональному  рівні.  Запропоновано  авторське  трактування  поняття
“інвестиційний  процес”  та  виділено  його  структурні  елементи,
охарактеризовано  особливості  та  чинники,  що  негативно  впливають  на
державне  управління  інвестиційними  процесами  на  регіональному  рівні.
Проаналізовано  чинне  законодавство  у  сфері  регулювання  інвестиційних
процесів  та  запропоновано  напрями  його  систематизації.  Обґрунтовано
необхідність  кодифікації  інвестиційного  законодавства  України,  підсумком
якого  мало  б  стати  прийняття  Інвестиційного  кодексу  України.  На  основі
застосування методології  кластерного аналізу  (деревовидної  кластеризації  та
методу К-середніх) здійснено групування регіонів України за п’ятьма групами
показників  фінансового забезпечення  інвестиційних процесів. Запропоновано
механізм  трансформації  міграційного  капіталу  в  інвестиційні  ресурси,
використовуючи  місцеві  цінні  папери  (інвестиційні  сертифікати).

Ключова слова: державне  управління,  інвестиції,  інвестиційна
інфраструктура,  інвестиційний процес,  інновації, кластерний  аналіз,  регіон.

АННОТАЦИЯ
Гуменная  К.  Р.  Государственное  управление  инвестиционными

процессами на региональном уровне. – На правах рукописи.
Диссертация  на  соискание  научной  степени  кандидата  экономических

наук  по  специальности  08.00.03  –  экономика  и  управление  национальным
хозяйством.  – Мукачевский  государственный университет.  – Мукачево,  2015.

Диссертационная  работа  посвящена  решению  теоретических,
методических  и  практических  вопросов  государственного  управления
инвестиционными  процессами  на  региональном  уровне,  учитывающих
уровень  социально-экономического  развития  регионов,  пути  создания
специальных  экономических  зон,  территорий  приоритетного  развития,
реализации инновационных программ в приоритетных сферах хозяйствования,
внедрение  системы  льгот,  предоставления  государственных  гарантий  под
реализацию масштабных инвестиционных проектов, что будет способствовать
формированию  благоприятного  инвестиционного  климата  в  регионах  и
повысит их  конкурентоспособность.
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Предложено авторское трактирование понятия “инвестиционный процесс”
как  системы экономических отношений субъектов инвестиционной деятельности
и элементов  инвестиционной инфраструктуры,  нацеленных на преобразование
инвестиционных  ресурсов  в  новые  прибыльные  активы, детерминированые
существующей  инвестиционной  средой.  Выделены  составляющие
инвестиционного процесса   исследовательская, проектная и оценочная  стадии.
Охарактеризованы  особенности  и  факторы,  которые  негативно  влияют  на
государственное управление инвестиционными процессами. Среди  совокупности
форм государственного регулирования  инвестиционной деятельности в Украине
особое  внимание уделено созданию благоприятных  экономических условий для
развития  инвестиционных  процессов  и  их  финансовому  обеспечению.
Проанализировано  действующее  законодательство  в  сфере  регулирования
инвестиционных  процессов  и  предложены  подходы  к  его  систематизации.
Определено,  что  важнейшей  проблемой  институционального  обеспечения
инвестиционного процесса  является отсутствие качественной,  единственной и
внутренне  непротиворечивой юридической структуры  законодательных актов,
которые  регулируют инвестиционные  процессы.  Обосновано  необходимость
кодификации инвестиционного законодательства Украины, следствием чего должно
было бы стать принятие Инвестиционного кодекса Украины.

Другой  важной  формой  государственной  регуляции  инвестиционных
процессов  является  их  ресурсное  и  финансовое  обеспечение.  На  основе
применения  методологии кластерного  анализа  (древовидной кластеризации и
метода К-средних) осуществлено группирование регионов Украины по пяти группам
показателей финансового обеспечения инвестиционных процессов. По результатам
проведения  двух  основных  методов  кластерного  анализа  выявлено,  что  на
протяжении 2010  –  2013 годов финансирование инвестиционных процессов не
изменилось. Учитывая ограниченность финансовых ресурсов, в работе обосновано
пути поиска альтернативных инвестиционных источников, одним из которых может
стать миграционный капитал. На  основе  анализа и синтеза уже  существующих
механизмов  трансформации миграционного  капитала, предложено механизм
трансформации миграционного капитала  в инвестиционные ресурсы, используя
государственные ценные бумаги  (инвестиционные  сертификаты).

Предложено  на  государственном и  региональном  уровнях  обеспечить
создание  благоприятных  условий  выкупа  мигрантами  и  членами  их  семей
инвестиционных  предложений  (сформировать  институциональное  поле,
активизировать  сотрудничество  между  органами  государственной  власти,
местного  самоуправления,  банковскими  учреждениями,  организациями
диаспоры,  создать  Банк  инвестиционных  предложений  Украины,  как
подконтрольную  структуру  Фонда  государственного  имущества  Украины,
разработать  геоинформационную  систему  и  т.д.).

Доведено,  что  в  процессе  создания  благоприятных  экономических
условий  для  развития  инвестиционных процессов  ключевое  место  занимает
развитие  инвестиционной  инфраструктуры  региона.  Все  элементы
инвестиционной  инфраструктуры  возведены  к  нескольким  составляющим:
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финансово-кредитной,  производственной и  информационно-обслуживающей.
Определенно,  что изменение социально-экономической  ситуации  в регионах
после ориентации на  евроинтеграцию  приводит к необходимости обновления
региональных стратегий развития регионов.

Разработаны  практические  рекомендации  по  поводу  формирования
региональной инвестиционно-инновационной стратегии. В процессе создания
инвестиционно-инновационной  стратегии  местным  органам  власти
предложено  усилить  сотрудничество  с  предпринимательскими  структурами
и  общественными организациями  путем  создания  соответствующих структур
(комиссий,  рабочих  групп),  вовлечение  в  процесс  стратегического
планирования местной  элиты,  территориальной общины  и  т.

Кроме стимулов фискального или монетарного характера для повышения
инвестиционной  привлекательности  территории  предложено  использование
дополнительных  стимулов,  в  частности:  подготовка  и  перестройка
инвестиционной инфраструктуры,  промышленно производственных площадок,
содействие  сотрудничеству  учебных  заведений  и  инвесторов  в  подготовке
квалифицированных  трудовых  ресурсов,  использование  принципов
государственно-частного партнерства.

Ключевые слова:  государственное  управление,  инвестиции,
инвестиционная  инфраструктура,  инвестиционный  процесс,  инновации,
кластерный  анализ,  регион.
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The thesis  is devoted to the theoretical, methodological and practical issues
of  public  administration  of  investment  processes  at  regional  level. The  author’s
interpretation of  the  concept  of  “investment  process”  is  offered  and  its  structural
elements  are  defined,  peculiarities  and  reasons  that  negatively  affect  public
administration of  investment  processes  at  regional  level  are  characterized.

The  existing  legislation  in  the  regulation  of  investment  processes  is
analyzed  and  its  systematization  is  offered.  The  necessity  of  codification  of
investment  legislation  of  Ukraine  is  substantiated  which  outcome  would  be  the
adoption of  the  Investment Code  of Ukraine.

On  the basis of cluster analysis methodology  (tree clustering and  K-means
method) the grouping of the regions of Ukraine is carried out by the five groups of
indicators  of  financial  security  of  investment  processes.

The  mechanism  of  transformation  of  migration  capital  into  investment
resources  using  local  securities  (investment  certificates)  is  offered.

Key words:  cluster  analysis,  innovation,  investments,  investment
infrastructure,  investment  process,  public  administration,  region.
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