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ВСТУП 

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, 
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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 

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 
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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 
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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 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 
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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; 

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;  
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 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 
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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 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 
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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 

дисертації 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» (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 
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16 працях (5.97 др.арк.), зокрема: 7 статей у наукових фахових виданнях, з 

них 1 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.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ 

 

 

1.1. Теоретичні підходи до визначення сутності інвестиційних 

процесів 

 

Сучасна економічна наука характеризується посиленням інтересу до 

державної інвестиційної політики та механізмів її реалізації, що зумовлено: 

 глобалізаційними процесами та необхідністю інтеграції до 

світових економічних та політичних об’єднань; 

 трансформаційними процесами в економіці країни, які 

відбуваються під впливом еволюційних змін в економічній системі країни; 

 проведенням комплексу економічних і політичних реформ в 

країні. 

Основним об’єктом державної інвестиційної політики є інвестиційний 

процес. Економічний зміст цього поняття досліджується в працях багатьох 

вітчизняних учених. Зокрема, особливості інвестиційного процесу висвітлені 

в працях Л. Борщ [9-11], І. Бланк [8], В. Геєця [18-20], В. Герзанича [23-24], 

В. Гоблика [25], А. Мерзляка [102], Є. Матвіїшина [97-100], О. Орлової [110], 

А. Пересади [114, 115], М. Радєвої [155, 156], В. Федоренко [167-170] та 

інших.  

За результатами аналізу підходів вчених різних шкіл, починаючи від 

класичної і до сучасного, неокласичного аналізу міжнародного руху 

капіталів, теорії міжнародної інвестиційної поведінки корпорацій та 

інституціональної інвестиційної теорії можна запропонувати такі етапи 

еволюції змісту поняття «інвестиційний процес»: 

I етап (до ХVІІ ст.). Від початку перших торговельних відносин – до 

формулювання перших теорій інвестицій (епохи меркантилізму). Наявність у 
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теоріях описів окремих ознак та чинників формування без використання 

поняття «інвестиції».  

ІІ етап (ХVІІІ-ХІХ ст.). Введення в науковий обіг поняття «інвестиції» 

та «інвестиційний процес», поява теорій та концепцій, в яких вони 

досліджуються.  

ІІІ етап (ХХ-ХХІ ст.). Розширення змістового наповнення поняття 

«інвестиційний процес» внаслідок його актуалізації через зростання ролі 

інвестицій у розвитку економіки. Введення понять інвестиційна діяльність, 

інвестиційний проект. 

Вже на першому етапі окремі елементи поняття «інвестиції» були 

часткою правової та ділової термінології. У Римській імперії юристи та їх 

послідовники замінювали поняттям «інвестиції» такі терміни як багатство, 

скарби, збереження, що означали основну частину позики на відміну від 

процента та інших додаткових вимог кредитора. Інвестиції дорівнювали сумі 

грошей або їх еквівалентам, які приносили в товариство або компанію, 

загальну суму активів фірми. Таким чином «інвестиції» були за змістом 

поняттям грошовим і означали або реальні гроші, або певні блага, оцінені в 

грошах.  

Формування теорій інвестицій розпочалось у ХVІ-ХVІІ ст. Однією з 

перших був меркантилізм, об’єктом дослідження представників якої була 

сфера обігу грошей та пошуки зростання обсягів капіталу. Представниками 

пізнього меркантилізму перебільшувалась роль грошей, зростання обсягу 

яких визначалось єдиною умовою розвитку виробництва.  

Всупереч меркантилістам, які вважали гроші єдиним видом багатства і 

синонімом капіталу П. де Буагільбер (1646-1714 рр.) основним джерелом 

інвестицій вважав доходи від виробництва, зокрема у сільсьому виобництві 

[164, с. 16]. Не менш цікавими були погляди французького фізіократа другої 

половини XVIII ст. Ф. Кене (1694-1774 рр.), який розвиває ідеї попередників, 

зокрема ідеї П. де Буагільбера. Кене – автор ідеї «природного порядку», 

теорій чистого продукту і продуктивної праці. Аналізуючи процеси 
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створення та реалізації продукту, Кене формулює поняття інвестицій як 

початкових авансів, або капітальних вкладень. Капітал за Ф. Кене – це не 

гроші, а те, що купується за гроші, тобто засоби виробництва. Інвестиції – це 

необхідні для виробництва витрати, які визначають вартість товарів. 

Представлені у грошовому вираженні інвестиції поділяються на основний і 

оборотний капітал і відшкодовуються в ціні товару [164, с. 18]. 

Багато тогочасних французьких економістів сповідувало фізіократичні 

ідеї, однак жоден із них не розглядав інвестування як основний 

продуктивний чинник. Лише в працях Ж. Тюрго (1727-1781 рр.) одне з 

провідних місць займає проблема «капіталу». На відміну від Ф. Кене, який 

розглядає капітал і інвестиції у натуральній формі, Ж. Тюрго визначає його 

як «нагромаджувальну вартість» [164, с. 19]. 

Подальший розвиток теоретичних поглядів на причини прирощення 

капіталу тісно пов’язаний з працями А. Сміта. У книзі «Дослідження про 

природу та причину багатства народів» А. Сміт (1723-1790 рр.) розглядає 

капітал як фактор виробництва і вводить поняття основного та оборотного 

капіталу і перераховує блага, з яких формується той чи інший капітал. 

А. Сміт говорить про інвестування, однак не вводить при цьому самого 

терміну. На його думку, «…капітал, що є в надлишку повинен залишатися в 

країні, а не вивозитись за її межі. Сам капітал розглядає, як блага, від якого 

людина очікує отримати дохід (за рахунок покращення землі, купівлі 

корисних машин та обладнання, або інших подібних засобів виробництва, що 

забезпечують дохід, прибуток без переходу від одного власника до іншого 

без і подальшого обороту)» [22, с. 21]. 

Запропоновані класичні доктрини набули розвитку в працях 

«економістів нової хвилі» Ж. Б. Сея, Т. Мальтуса, Н. Сеніора, Ф. Бастіа, 

Дж. С. Мілля та інших, які висвітлювали проблеми відповідного етапу 

розвитку суспільства [84, с. 22]. В перелічених теоріях, які виникли на 

першому етапі еволюції поняття «інвестиційний процес» здебільшого 

відстоювались ідеї природного порядку, обмеженого втручання держави та 
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вільної дії ринкових сил, капітал став рушійною силою економічного 

розвитку. 

Другий етап еволюції, відзначається розробкою низки інвестиційних 

теорій, які описують інвестиційні процеси як важливу складову економічної 

політики держави.  

Особливе місце серед сучасних економічних теорій належить теорії 

зайнятості, процента і грошей Дж. М. Кейнса «…яка дає можливість 

кількісно порівнювати такі важливі складові економічної діяльності, як 

заощадження та інвестиційна діяльність, рівень зайнятості й норма 

процента» [164, с. 37; 194]. В подальшому розвиток економічної науки вніс 

у положення теорії Дж. М. Кейнса численні уточнення щодо методики 

аналізу інвестиційних чинників, які сприяють розвитку економічних 

процесів [164, с. 37; 194]. 

Дж. М. Кейнс вважав, що «…сума заощаджень являє собою сукупний 

результат діяльності багатьох окремих споживачів, а величина інвестицій – 

це сукупний результат діяльності індивідуальних підприємців. Такі дві 

величини повинні бути рівними між собою, оскільки кожна з них дорівнює 

збільшенню доходу над споживанням» [3; 194]. 

Зміст поняття «інвестиції» Дж. М. Кейнс розглядав з двох сторін. З 

однієї – як приріст вартості капітального майна, тобто як реалізовані попит і 

пропозицію: «нові інвестиції означають купівлю капітального майна за 

рахунок доходу», «інвестиції включають всякий приріст цінності 

капітального майна незалежно від того, складається останнє з основного, 

оборотного чи ліквідного капіталу» [194]. З іншої – як величину 

акумульованого доходу, тобто потенційний інвестиційний попит. Крім того, 

Дж. М. Кейнс трактував інвестиції як «поточний приріст капітального майна 

внаслідок виробничої діяльності даного періоду» та «частину доходу за 

даний період, яка не була використана на споживання» [194].  

Подальший розвиток кейнсіанських підходів знайшов своє 

відображення у теоріях неокейсіанців. У працях їх представників 
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(Е. Хансена, Р. Харрода, Дж. Хікса, П. Самуельсона та інших) досліджено 

проблеми забезпечення економічної рівноваги через регулювання державою 

інвестиційної активності.  

Не менш цікавими є погляди К. Маркса (1818-1883 рр.), інвестиційна 

теорія якого викладена в його основній праці «Капітал». К. Маркс розглядає 

інвестиції як функцію від прибутку, але, хоча він і впевнений в існуванні 

конфлікту між заробітною платою і прибутком, проте вважає що інвестиції 

не пов’язані із заробітною платою, не залежать від її розмірів: «Норма 

нагромадження є вільна і незалежна змінна; ставка заробітної плати, навпаки, 

залежна змінна» [3, с. 384]. Модель інвестиційного процесу К. Маркса 

включає категорію інноваційної діяльності, яку він передбачив задовго до 

того, як вона стала справді актуальною. Він робить висновок, що інновації є 

чинником, який протистоїть тиску ринку на виробника, засобом, що сприяє 

дії основного мотиву інвестування. Крім того, інновації, на його думку, 

нівелюють дію законів спадної продуктивності факторів, вирішують 

проблему обмеженості ресурсів [3, с. 375]. 

Другий етап еволюції змісту поняття «інвестиційний процес» 

характеризується появою теорій, в яких вчені вживали термін «інвестиції» та 

«інвестиційні процеси», але поглиблене вивчення останніх здійснювалось 

впродовж третього етапу, на якому проведена ґрунтовна переоцінка 

попередніх знань про «інвестиції», «інвестицій проект», «інвестиційний 

процес» та методи їх регулювання. 

Наступний етап (ХХ-ХХІ ст.) характеризується розширенням 

змістового наповнення поняття «інвестиційний процес» внаслідок його 

актуалізації через зростання ролі інвестицій у розвитку економіки. У цей 

період розвивається теорія інстутиціоналізму, в якій основна увага 

приділяється соціальним, етичним, правовим та політичним проблемам. 

Представниками цього періоду є А. Шпітгоф, Д. Коммонс, М. Портер, 

Р. Коуз, Д. Б’юкенен. У цей же час виникли і набули поширення теорії 

трансформації, теорії міжнародного руху капіталів. У новостворених теоріях 
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наголошувалось на необхідності контролю держави за інвестиційними 

потоками, ефективним засобом регулювання інвестицій вважалось створення 

транснаціональних корпорацій.  

У 20-30-х роках ХХ ст. у межах неокласичної теорії формуються 

теорії монополії та закономірностей міжнародної інвестиційної діяльності, в 

яких розглядаються нові тенденції конкурентної боротьби за умов 

монополізації ринків. Вчені Й. Шумпетер [202], Дж. Робінсон [197] та інші 

по-новому представили чинники стимулювання інвестиційних процесів, а 

саме довели, що монополізація економіки не перешкоджає інвестуванню і 

не звужує обсяги інвестиційної бази за рахунок цінової експансії, а, 

навпаки, монопольні переваги, тобто здатність монополій акумулювати 

значні інвестиційні ресурси, у тому числі в науково-технічні досягнення, 

сприяють розширенню інвестиційного потенціалу суспільства.  

Варто зауважити, що зміст поняття «інвестиції» стає різноаспектним, 

немає єдиного та вичерпного його визначення. На нашу думку, найбільш 

поширене трактування змісту поняття сформульовано в Законі України «Про 

інвестиційну діяльність»: «…інвестиції – це всі види майнових та 

інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та 

інших видів діяльності для отримання прибутку або досягнення соціального 

ефекту»
 
[132].  

Відповідно до Закону такими цінностями можуть бути [132]: 

 кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; 

 рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування  та 

інші матеріальні цінності); 

 майнові права інтелектуальної власності; 

 сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших 

знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків  та виробничого 

досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не 

запатентованих («ноу-хау»); 

 права користування землею, водою, ресурсами, будинками, 
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спорудами, обладнанням, а також інші майнові права; 

 інші цінності. 

Спричиняють дискусії і питання стосовно класифікацій інвестицій. 

Наприклад, американські економісти Уільям Ф. Шарп, Гордон Дж.  

Александер, Джефрі В. Бейлі поділяють інвестиції на реальні та фінансові. 

Реальні інвестиції, як правило, включають інвестиції в будь-який тип 

матеріальних активів, такі як земля, обладнання, заводи. Фінансові інвестиції 

можна визначити як контракти, які написані на папері (акції та облігації) [54, 

с. 54; 201, с. 2]. 

На думку А. Мазаракі, є три основні форми здійснення інвестиційної 

діяльності: реальні (прямі, економічні), фінансові, а також інноваційні 

інвестиції, сутність яких полягає у вкладанні коштів у нематеріальні активи, 

пов’язані з упровадженням досягнень науково-технічного прогресу в 

господарську діяльність торговельного підприємства [88]. 

А. Пересада пропонує класифікувати інвестиції за формами 

інвестування: фінансові (цінні папери, вклади), реальні (інноваційні, 

інтелектуальні, матеріальні активи, нематеріальні активи)
 
[115].

 
 

Більш розширений варіант класифікації інвестицій пропонує 

Т. Майорова [90, с. 9-11]: 

1. За об’єктами вкладення засобів (майна): реальні та фінансові 

інвестиції. Реальні інвестиції автор поділяє на інвестиції у «зовнішні умови» 

та інвестиції у власну діяльність. 

2. За характером участі в справах підприємства: прямі та портфельні 

інвестиції.  

3. За періодом інвестування: короткострокові (до одного року) та 

довгострокові (більше одного року) інвестиції. 

4. За формою власності інвесторів: приватні, державні, іноземні та 

сумісні. 

5. За регіональною ознакою: внутрішні інвестиції, які здійснюють в 

об’єкти інвестування в межах країни, та зовнішні, що здійснюються за 
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межами країни. 

Отже, залежно від аналізу, мети їх обліку та авторського бачення 

інвестиції класифікують за низкою різних окремих ознак, більш розширена 

класифікація яких наведена у Додатку А. На третьому етапі еволюції 

вводяться в обіг та наповнюються сутнісними характеристиками такі терміни 

як «інвестування», «інвестиційний проект», «інвестиційна діяльність» та 

безпосередньо термін «інвестиційний процес». Тривалий період його 

ототожнюють з поняттям «інвестиційна діяльність».  

У законодавстві України інвестиційна діяльність визначається «…як 

сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо 

реалізації інвестицій» [132]. Інвестиційна діяльність забезпечується шляхом 

реалізації інвестиційних проектів і проведення операцій з корпоративними 

правами та іншими видами майнових та інтелектуальних цінностей [132]. 

Основною складовою інвестиційної діяльності є інвестування, що 

здійснюється громадянами, недержавними підприємствами, господарськими 

асоціаціями, об’єднаннями та товариствами, а також суспільними та 

релігійними організаціями, іншими юридичними особами, заснованими на 

колективній власності; державне інвестування; інвестування, здійснюване 

органами місцевого самоврядування, іноземне інвестування; спільне 

інвестування засобів і цінностей громадянами і юридичними особами 

України, іноземними державами та їх суб’єктами господарювання [132].  

В економічній науці інвестиційна діяльність визначається як процес 

вкладання різних економічних ресурсів, здійснений з метою набуття 

суб’єктом індивідуальних конкурентних переваг щодо одержання в будь-якій 

формі вигод у майбутніх періодах.  

Досліджуючи особливість інвестиційного процесу, варто зазначити, що 

в сучасній науці поняття «процес» на відміну від «діяльності» означає 

«…сукупність послідовних дій, які спрямовуються на досягнення певного 

результату» [7]. Наголосимо, що у змісті сучасних словників та 

енциклопедій, у тому числі в економічному енциклопедичному словнику за 
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редакцією С. Мочерного [106], інвестиційному словнику за редакцією 

Б. Карпінського та Т. Шири [76], словнику сучасної економічної теорії 

Макміллана [163] та інших [55, 199, 200] нема визначення поняття 

«інвестиційний процес». 

Одним з перших вітчизняних науковців, хто почав досліджувати 

інвестиційний процес, був А. Пересада. У своїх наукових працях 

«Інвестиційний процес в Україні» (1998 р.) та «Управління інвестиційними 

процесами» (2002 р.) наводиться авторське визначення інвестиційного 

процесу та запропоновано його структуру з 13 стадій [114, 115]: мотивація 

інвестиційної діяльності; прогнозування та програмування інвестицій; 

обґрунтування доцільності інвестицій; страхування інвестицій; державне 

регулювання інвестиційного процесу; планування інвестицій; фінансування 

інвестиційного процесу; проектування та ціноутворення; забезпечення 

інвестицій матеріально-технічними ресурсами; освоєння інвестицій; 

підготовка до виробництва продукції; попередні здавання-прийом до 

експлуатації; кінцеве здавання об’єкта до експлуатації. Варто зазначити, що 

запропоновані стадії інвестиційного процесу є цікавими та характеризують 

усі його аспекти, але у цьому переліку нема послідовності у часі. В такому 

тлумаченні інвестиційний процес ототожнюється із інвестиційною політикою 

та інвестиційною діяльністю. 

В. Федоренко вважає, що «…застосування терміну інвестиційний 

процес у контексті формування механізму реалізації капітальних вкладень і 

ефективності створення основних фондів дає змогу підкреслити 

комплексний, системний підхід до нарощування й оновлення виробничого 

потенціалу народного господарства. Водночас в інвестиційному процесі 

об’єднується діяльність багатьох учасників розширеного відтворення, які 

працюють над створенням основних фондів для випуску продукції та 

задоволення суспільних потреб» [167]. У його розумінні «..інвестиційний 

процес складається із трьох послідовних стадій: науково-проектної 

підготовки, будівництва та освоєння проектних потужностей» [167]. На нашу 
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думку, таке визначення «інвестиційного процесу» звужує його трактування 

до класичного життєвого циклу проекту. 

Варто наголосити, що в багатьох дослідженнях стадії інвестиційного 

процесу ототожнюють із стадіями будівництва нового об’єкта або життєвим 

циклом проекту, що помилково ототожнює його із поняттям «інвестиційний 

проект».  

Наприклад, в працях І. Скоморович зазначається, що «…інвестиційний 

процес – це втілення в життя інвестиційного проекту від прийняття рішення 

до отримання сприятливого або несприятливого результату». Інвестиційний 

процес незалежно від об’єкта інвестування повинен охоплювати такі основні 

етапи [161, с. 186; 162]: формування пріоритетних напрямків інвестиційної 

діяльності; розробка правил прийняття рішень щодо вибору потенційного 

інвестиційного проекту; обов’язковий економічний аналіз проектів; 

визначення величини необхідних інвестиційних ресурсів та джерел їх 

формування; вибір механізму реалізації інвестицій; визначення методів 

контролю за реалізацією інвестицій. 

У структурі інвестиційного процесу А. Загородній та Ю. Стадницький 

виокремлюють дев’ять станів: концептуальна стадія; вивчення ймовірних 

варіантів; остаточне прийняття інвестиційного рішення і попередні фінансові 

домовленості; проектування; підготовка будівельних креслень і 

специфікацій; процедура торгів і вибір генерального підрядника; процес 

будівництва; заключна інспекція; послуги щодо навчання й управління 

персоналу побудованого об’єкта
.
[60]. 

М. Денисенко розглядає «…інвестиційний процес як спільну 

спрямовану діяльність усіх учасників суспільного відтворення, метою якої є 

створення основних фондів, призначених для виробництва кінцевого 

продукту на заданому рівні» [43].  

В. Мартиненко у монографії «Державне управління інвестиційним 

процесом в Україні» визначає, що «…інвестиційний процес – це цілісний 

об’єкт з протилежними векторами руху його базових складових, які 
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включають такі процеси: формування умов інвестиційного середовища, 

кругообігу капіталу та перетворення форм капіталу, створення вартості та 

споживчої вартості, концентрації та централізації капіталу, «життєвого 

циклу» інвестиційної діяльності, взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності, 

організації суспільного виробництва інвестиційних та споживчих товарів, 

споживання інвестиційних товарів та кінцевого споживання» [96, с. 80]. 

Усі перераховані твердження щодо сутності та структури 

інвестиційного процесу мають спільні особливості, завдяки яким 

інвестиційний процес розглядається як багатогранне та багатоаспектне 

явище. На нашу думку, інвестиційний процес потрібно розглядати не тільки 

як послідовність запропонованих стадій, а й як систему. 

Серед науковців, які розглядають інвестиційний процес як систему, є 

І. Маренков, Т. Майорова, О. Петько та інші. Так, І. Маренков, вважає, що 

«…інвестиційний процес має всі ознаки системи із властивою їй сукупністю 

елементів: суб’єкт (інвестор), об’єкт (об’єкт інвестицій), зв’язок між ними 

(інвестування з метою інвестиційного доходу), який виступає 

системотворчим чинником, оскільки об’єднує всі елементи в одне ціле, та 

інвестиційне середовище (що представлене політичною та правовою, 

демографічною та екологічною, техніко-економічною та соціально-

культурною складовими), в якому вони існують» [195]. 

Погоджуємось із думкою Т. Майорової, яка у монографії 

«Інвестиційний процес і фінансово кредитні важелі його активізації в 

Україні» пропонує використовувати інвестиційний процес водночас як 

систему та як процес [91].  

Автор під час дослідження сутності поняття «інвестиційний процес» 

вказує на необхідності використання таких аспектів системного підходу 

як [91]: 

 системно-елементний, що передбачає виявлення ключових 

складових інвестиційного процесу; 

 системно-структурний, який полягає у з’ясуванні внутрішніх 
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зв’язків і залежностей між елементами інвестиційного процесу; 

 системно-цільовий, який означає необхідність наукового 

визначення загальної мети інвестиційного процесу на макрорівні в контексті 

цілей усіх суб’єктів інвестиційної діяльності та їхніх взаємних зв’язків;  

 системно-інтеграційний, що передбачає виокремлення сукупності 

характерних ознак інвестиційного процесу для визначення його цілісності та 

особливостей; 

 системно-історичний, що дозволяє з’ясувати часові умови, що 

вплинули на формування інвестиційного процесу, його сучасний стан та 

можливості перспективи розвитку. 

Цікавим є погляди О. Петько, який розглядає зміст інвестиційного 

процесу на мікро- та макрорівнях. На мікрорівні інвестиційний процес 

розпочинається з моменту вкладення фінансових, матеріальних і трудових 

ресурсів у підготовку і здійснення інвестиційних проектів і завершується із 

досягненням поставлених цілей. На макрорівні інвестиційний процес можна 

розглядати як найважливішу форму нагромадження на рівні суспільства, що 

забезпечує розширене відтворення основного і обігового капіталу
. 
[196]. 

Отже, підсумовуючи підходи до тлумачення поняття «інвестиційний 

процес», можемо зробити висновки: 

 різноманітність тлумачень цього терміну пояснюється 

особливостями, цілями та завданнями окремих авторів, які його 

досліджували; 

 інвестиційний процес в багатьох дослідженнях ототожнюється з 

такими термінами, як «інвестиційна діяльність» та «інвестиційний проект»; 

 здебільшого усі трактування стосуються тільки виробничої 

сфери, однак не враховується вкладання в соціальну сферу та інвестиції в 

людський капітал. 

Узагальнюючи наведені визначення та власні міркування, основну 

відмінність між інвестиційною діяльністю та інвестиційним процесом 

вбачаємо в тому, що діяльність за своїм змістом передбачає виробництво 
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матеріальних і духовних благ, слугує формою спілкування людей, в процесі 

якої здійснюється розвиток самої людини. Тоді як процес - це послідовність 

дій, спрямованих на досягнення певного результату, тому ототожнення 

інвестиційного процесу із інвестиційною діяльністю є хибним. Розмежування 

між «інвестиційною діяльністю» та «інвестиційним процесом» здійснює О. 

Підхомний у праці «Управління інвестиційними процесами на фінансовому 

ринку». За його визначенням «…інвестиційний процес – це послідовні зміни 

стану капіталу внаслідок інвестиційної діяльності» [116]. Погоджуючись із 

цим твердженням, вважаємо, що інвестиційний процес є набагато ширше 

системне явище, яке включає в себе інвестиційну діяльність.  

На основі синтезу проведених досліджень запропонуємо розмежування 

понять «інвестиції», «інвестування», «інвестиційний проект», «інвестиційна 

діяльність», «інвестиційний процес» та їх взаємозв’язок (рис. 1.1).  

 

Рис. 1.1. Різноманітність та взаємозв’язок понять «інвестиції», 

«інвестування», «інвестиційний проект», «інвестиційна діяльність», 

«інвестиційний процес» 

Джерело: розроблено автором 

 

На нашу думку, інвестиційний процес – це система економічних 

зв’язків суб’єктів інвестиційної діяльності та елементів інвестиційної 

інфраструктури, спрямованих на перетворення інвестиційних ресурсів в нові 

доходні активи, детерміновані існуючим інвестиційним середовищем. 

Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» суб’єктами 
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інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і юридичні особи України 

та іноземних держав, а також держави. Недержавні пенсійні фонди, 

інститути спільного інвестування, страховики та фінансові установи – 

юридичні особи публічного права здійснюють інвестиційну діяльність 

відповідно до законодавства, що визначає особливості їх діяльності [132].  

Інвестиційна інфраструктура налічує велику кількість елементів, які 

можна розподілити на три складові: 

 фінансово-кредитну (банки, страхові компанії, інвестиційні 

компанії, венчурні фонди тощо); 

 інформаційно-обслуговувальна (біржі, інвестиційні ярмарки, 

проектні фірми, технопарки, технополіси, бізнес-інкубатори, науково-

дослідні інститути тощо); 

 виробнича складова (акціонерні товариства, корпорації, концерни, 

холдинги, малі та середні підприємства). 

На відміну від терміну «інвестиційна діяльність», який означає 

загальну категорію, «інвестиційний процес» не можна розглядати як 

одиничне явище. Залежно від кількості прийнятих інвестиційних рішень на 

початковій стадії існують сотні інвестиційних процесів.  

На основі аналізу та синтезу наукових праць [43, 60, 91, 114, 115, 161, 

167] пропонуємо структуру інвестиційного процесу (рис. 1.2). Інвестиційний 

процес складається із дослідницької, проектної та оціночної стадій, кожна із 

стадій є унікальною як у послідовності дій, так і в часі та реалізується через 

свій цикл, який не збігається з іншими циклами у часі та просторі. Вони є 

тотожні незалежно від інвестора та форм власності на ресурси.  

Погоджуємось з думкою Т. Майорової, яка визначає інвестиційний 

цикл як «…процес, який реалізується впродовж часу здійснення інвестицій. 

Він визначається часом між моментом формування інвестиційних намірів до 

моменту виходу зданих у експлуатацію об’єктів на проектні техніко-

економічні показники» [90]. 

Дослідницька стадія є першою стадію інвестиційного процесу та 
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характеризується зародженням ідеї можливого інвестування та проведенням 

доінвестиційних досліджень, аналізу умов для втілення початкового задуму. 

Ця стадія не має нічого спільного з інвестуванням. Роботи, які ведуться 

впродовж стадії, не вимагають залучення посередників. Варто зазначити, що 

не завжди дослідницька стадія переходить в проектну.  

 

Рис. 1.2. Схема інвестиційного процесу 

Джерело: розроблено автором 

 

У процесі проведення аналізу інвестор отримує інформацію про 

реальний стан наявних ресурсів. Така інформація є потрібною для прийняття 

рішення щодо реального, фінансового чи інтелектуального інвестування. 

Результатом цього етапу є прийняття рішення інвестора інвестувати, якщо в 

процесі аналізу виявлений надлишок певних ресурсів, які він прагне вдало 

розмістити і отримати найкращі вигоди. Важливість інвестиційних рішень на 

даному етапі пояснюється причинами, серед яких: інвестиційні рішення 

впливають на розвиток бізнесу в довгостроковій перспективі; інвестиційні 

рішення пов’язані з ризиком; інвестиційні рішення включають в себе 

зобов’язання фінансового характеру; інвестиційні рішення переважно є 
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незворотними або оборотними за істотної втрати коштів. 

Важливість прийняття інвестиційного рішення зумовлене його 

основними характеристиками [62; 86, с. 135]: 

1. Зростання. Усі інвестиційні рішення приймаються задля визначення 

подальшого вектора розвитку. Неправильно прийняте рішення може мати 

катастрофічні наслідки для подальшого існування бізнесу. 

2. Ризик. Ризик є найважливішою характеристикою інвестиційного 

процесу загалом, пов’язаною зі всіма їх формами і видами інвестицій. Як 

носій чинника ризику інвестиції виступають джерелом доходу у 

підприємницькій діяльності інвестора. Приймаючи інвестиційне рішення, 

інвестор завжди повинен усвідомлено іти на економічний ризик, пов’язаний з 

можливим зниженням або неотриманням суми очікуваного інвестиційного 

доходу, а також можливої втрати (часткової або повної) інвестованого 

капіталу.  

3. Фінансування. Інвестиційні рішення зазвичай включають в себе 

велику кількість ресурсів, які роблять його обов’язковим під час планування 

фінансових можливостей бізнесу. 

4. Складність. Інвестиційні рішення є одними з найскладніших рішень. 

Вони включають в себе оцінку майбутніх подій, які важко передбачити 

(майбутні грошові потоки, економічні, політичні, соціальні та технологічні 

впливи, викликають невизначеність в оцінці грошових потоків). 

На даному етапі очікуваним результатом є прийняття позитивного 

рішення інвестором. На основі цього рішення проводиться подальший 

розширений аналіз умов для втілення початкового задуму. Розвиток фази 

передбачає проведення досліджень для отримання інформації потенційним 

інвесторам про інвестиційні можливості, які виникають на різних рівнях, 

починаючи від галузей економіки до підприємства [Додаток Б]. У процесі 

проведення досліджень найперше здійснюють оцінку інвестиційного клімату 

держави, якщо потенційний інвестор іноземець, чи регіону, в котрий інвестор 

бажає залучити інвестиції.  
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Інвестиційний клімат – це сукупність політичних, соціально-

економічних, фінансових, соціально-культурних, організаційно-правових і 

географічних факторів, які притаманні певній країні і визначають 

привабливість її для іноземного інвестора [76]. 

Сформульовано декілька підходів щодо оцінки інвестиційного 

клімату [87 с. 92]: 

1. Звужений – базується на динаміці внутрішнього валового продукту 

і обсягів виробництва промислової продукції; динаміці розподілу 

національного доходу, пропорцій накопичення і споживання, ході 

структурних змін в економіці, стані законодавчої бази, розвитку окремих 

інвестиційних рішень тощо. 

2. Чинниковий – оцінка набору чинників, що впливають на 

інвестиційний клімат (характеристика економічного потенціалу, загальні 

умови господарювання, зрілість ринкового середовища, політичні чинники, 

соціальні і соціокультурні, організаційно-правові, фінансові). 

3. Ризиковий – полягає у виявленні і оцінці складових інвестиційного 

клімату за двома напрямами: інвестиційний потенціал та інвестиційний 

ризик; інвестиційний ризик і соціально-економічний потенціал. 

Єдиним недоліком оцінки інвестиційного клімату є його абстрактність, 

яка проявляється у проведенні оцінки без урахування характеру капіталу 

(промислового, торгового, позичкового, акціонерного), як і інвестицій. 

Особливість інвестиційного клімату повинна проявлятись у можливості 

створення ідивідуального інвестиційного клімату з урахуванням усіх 

інтересів інвесторів не залежно від видів і фом інвестицій.  

Результатом проведеної оцінки в дослідницькій стадії є висновок про 

доцільність реалізації інвестицій в умовах певної території. Після ухвалення 

рішення про початок робіт, пов’язаних із пошуком альтернативних проектів 

починається «Інвестиційна (проектна) стадія» інвестиційного процесу. 

Інвестиційна стадія містить чотири блоки робіт, які прийнято класифікувати 

як життєвий цикл проекту (ЖЦП).  
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Класичний варіант ЖЦП розроблений фахівцями UNIDO (United 

Nations Industrial Development Organization) і має такі стадії: 

передінвестиційну, інвестиційну та стадію впровадження. Можливий 

двостадійний (підготовка та виконання проекту) або тристадійний розподіл 

ЖЦП на фази. Для будівничих та ІТ-проектів може передбачатися сім та 

більше стадій. Головною умовою при цьому є те, що кожна фаза (етап) ЖЦП 

повинна закінчуватися певним результатом та віхою (датою) ЖЦП [118, с. 

25]. Результатом інвестиційної стадії інвестиційного процесу є здача або 

прийом об’єкта в експлуатацію та остаточний вихід на повну проекту 

потужність.  

Завершальною стадією інвестиційного процесу є «Оціночна». Цей етап 

передбачає проведення аналізу ефективності (проекту) об’єкта в процесі 

експлуатації за багатьма показниками, серед яких можна виділити: 

розрахунок показників загальної ефективності проекту, розрахунок 

показників комерційної ефективності, розрахунок показників ефективності 

участі в проекті та інші.  

Як уже зазначалось, визначальними складовими інвестиційного 

процесу є суб’єкти інвестиційної діяльності, елементи інвестиційної 

інфраструктури та інвестиційне середовище, яке впливає на перебіг 

запропонованих стадій інвестиційного процесу. Відповідно до словника 

«…інвестиційне середовище – це сфера взаємодії суб’єктів інвестиційного 

процесу, умови якої формуються інтегративними соціальними, правовими, 

організаційними, економічними, фінансовими, екологічними, 

інституціональними, техніко-технологічними, інформаційно-

інтелектуальними, духовно-моральними, національно-етнічними чинниками, 

функцією яких є постачання та утворення необхідних інвестиційних 

ресурсів, перетворення їх на інвестиційний потенціал і який має бути 

достатнім для задоволення суспільних, колективних та індивідуальних 

потреб» [96, с. 23-24]. Чинники, які впливають на інвестиційний процес 

поділено на чинники макросередовища, мезосередовища та 
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мікросередовища (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Чинники інвестиційного середовища, які впливають на інвестиційний процес 

Інвестиційне середовище 

Чинники макросередовища Чинники мезосередовища Чинники мікросередовища 

Географічне положення 
Виробничі техніко-

технологічні ресурси 
Ризики підприємства 

Інвестиційне законодавство Інноваційні ресурси Фінансові посередники 

Стан економіки 
Фінансово-грошові 

ресурси 
Постачальники 

Корупція, тіньова економіка Соціальні ресурс Споживачі 

Купівельна спроможність 

населення 
Трудові ресурси Конкуренти 

Стан екології, глобальні 

процеси 
Політичні ресурси - 

Глобальні впливи Сировинні ресурси - 

Інвестиційні ризики Екологічні ресурси - 

Джерело: розроблено автором 

 

На дослідницькій стадії інвестиційного процесу найбільший вплив 

мають чинники макросередовища, на проектну та оціночну стадію окрім 

макрочинників великий вплив здійснюють чинники мезо- та 

мікросередовища. Запропоновані чинники впливають на інвестиційний 

процес незалежно від території впровадження та масштабів інвестиційного 

проекту та є складовими інвестиційної привабливості. 

Отже, періодизація формування системи наукових знань про 

«інвестиції» в контексті еволюції економічної теорії показує взаємозв’язок 

розвитку економічної думки зі зміною поглядів та пріоритетів стосовно 

інвестицій, інвестиційних процесів, що пояснюється розвитком суспільних 

відносин та удосконаленням економічної теорії загалом. Провівши аналіз 

інвестиційних теорій виявлено, що вони доповнюються та розвиваються і 

досі. 

Досліджені теоретичні підходи до визначення поняття інвестиційний 

процес загалом акцентують увагу на окремих його складових, що звужує 

його комплексну природу. Найбільш раціональними є погляди науковців, які 
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визначають інвестиційний процес як систему. Шляхом узагальнення та 

синтезу наукових підходів, запропоновано тлумачення інвестиційного 

процесу як економічних відносин суб’єктів інвестиційної діяльності та 

елементів інвестиційної інфраструктури, спрямованих на перетворення 

інвестиційних ресурсів в нові доходні активи. Запропоновано схему 

інвестиційного процесу, яка включає в себе три стадії (дослідницьку, 

проектну та оціночну), котрі перебувають під впливом інвестиційного 

середовища. 

 

1.2. Форми та методи державного управління інвестиційними 

процесами 

 

Управління є основним інструментом впорядкування суспільного 

життя. Враховуючи природу і субстанцію суб’єктів управління, 

розмежовують державне управління (суб’єкт впливу – держава), суспільне 

управління (суб’єкт впливу – суспільство та його структури), менеджмент 

(суб’єкт впливу – підприємець, власник). 

Державне управління визначають як діяльність, що включає в себе 

здійснення політики та програм уряду [189, с. 777]. Достатньо цікавим є 

визначення цього поняття у праці «Державне управління» Г. Райта, в якій 

державне управління розуміється як спільні зусилля певної групи в контексті 

держави; воно охоплює усі три гілки влади – виконавчу, законодавчу та 

судову, а також їх взаємозв’язок; виконує важливу роль у формуванні 

державної політики і виступає частиною політичного процесу; істотно 

різниться від приватного управління; тісно пов’язане з численними 

приватними групами й окремими індивідами в забезпеченні громадських 

послуг» [182]. Т. Вокіно та Дж. Ребін визначають державне управління як 

процес, що пов’язаний із контролем за здійсненням законів та інших правил, 

прийнятих законодавчою, виконавчою та судовою владами або процес 

координації та організації ухвалення рішень та пристосування теорії 
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державного управління до розв’язання суспільних проблем [182, с. 4]. На 

нашу думку, таке визначення є досить прогресивним для американської 

школи державного управління. 

На відміну від американської школи державного управління 

європейська школа уособлює в собі погляди представників англійської, 

французької та німецької шкіл державного управління та розглядає поняття 

державного управління як особливу соціальну функцію, що спрямована на 

упорядкування розвитку в інтересах усього суспільства, де державний 

чиновник виступає спеціальним агентом влади [47, с. 15-22].  

Особливість трактування поняття державного управління 

представниками європейської школи проявляється у використанні 

інституційного підходу, що пояснюється традиціями європейського 

державного устрою та зв’язком з адміністративним правом. 

Українські науковці визначають державне управління як практичний, 

організуючий, контролюючий і регулюючий вплив держави на суспільну 

життєдіяльність людей з метою її упорядкування, зберігання або 

перетворення, що спирається на її владну силу [47]. В. Авер’янов у своїх 

працях розуміє під державним управлінням особливу діяльність, зміст якої 

полягає у використанні законів та інших актів органів державної влади 

шляхом різних форм організуючого впливу на суспільні явища та 

процеси [48; 50; 107, с. 6]. В.  Цвєтков визначає його як форму практичної 

реалізації виконавчої влади [160, с. 18]. Отже, на нашу думку, перелічені 

твердження характеризують лише одну із функцій державного управління – 

виконавчо-розпорядчу, не беручи до уваги інші функції та завдання держави.  

Схожим є визначення Н. Нижник та О. Машкова, які вважають, що 

державне управління є підзаконною діяльністю «…органів виконавчої влади, 

що спрямована на практичну організацію нормального життя суспільства і 

забезпечення особистої безпеки громадян, створення умов для її 

матеріального, духовного та культурного розвитку» [107, с. 6]. 

А. Мельник, О. Оболенський, А. Расіна та Л. Гордієнко трактують 
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державне управління як цілеспрямований, організуючий та регулюючий 

вплив держави на стан і розвиток суспільних процесів, свідомість, поведінку 

та діяльність особи і громадянина з метою досягнення цілей та реалізації 

функцій держави, відображених у Конституції та законодавчих актах шляхом 

запровадження державної політики, виробленої політичною системою, через 

діяльність органів державної влади, наділених необхідною компетенцією [49, 

с. 32; 85, с. 320]. 

Отже, підсумовуючи вищенаведене, зауважимо, що державне 

управління як вид діяльності держави поширює свій вплив на усе 

суспільство, спираючись на владу, як на основний інструмент досягнення 

державно-управлінських цілей. 

Як економічна категорія державне управління може виступати у двох 

формах: пряме і опосередковане. «…Пряме державне управління не може 

поширюватись поза межі об’єктів державної власності. Опосередковане 

державне управління здійснюється у вигляді державного регулювання і 

передбачає вплив на соціально-економічні процеси переважно економічними 

методами впливу як у державному, так і недержавному секторах 

економіки» [190]. При опосередкованому управлінні не виключається пряме 

державне втручання (застосування адміністративних методів регулювання). 

Суть державного управління інвестиційними процесами полягає в 

тому, що держава на макроекономічному рівні забезпечує прогнозування, 

планування, організацію, стимулювання та регулювання умов інвестиційної 

діяльності, яка здійснюється через реалізацію інвестиційних проектів. 

Структурно-логічна схема державного управління інвестиційними процесами 

базується на врахуванні інструментів реалізації державної інвестиційної 

політики та загальнодержавної політики розвитку, які включають в себе 

комплекс заходів органів влади, спрямованих на створення сприятливого 

інвестиційного клімату та розвиток інфраструктури для забезпечення сталого 

економічного розвитку країни. Вона включає в себе такі елементи як: методи 

управління, внутрішнє і зовнішнє середовище, тактику державного 
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управління, правове забезпечення, нормативне забезпечення, систему 

державних органів, форми управління, інструменти управління (рис. 1.3). 

 

 

 

Рис. 1.3. Структурно-логічна схема державного управління інвестиційними 

процесами в Україні 

Джерело: розроблено автором 
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процесами є забезпечення економічного зростання шляхом гармонізації 

інтересів учасників інвестиційного процесу в особі держави, інвесторів та 

реципієнтів через реалізацію інвестиційної стратегії. Для досягнення цієї 
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одержання прибутку – основна мета суб’єктів підприємництва;  

 мінімізувати інвестиційні ризики; 

 забезпечити фінансову стабільність і платоспроможність 

суб’єктів підприємництва; 

 визначити можливі варіанти прискорення реалізації 

інвестиційних програм. 

Для забезпечення реалізації поставлених завдань на 

макроекономічному рівні виокремлюють такі функції держави [157, c.267]:  

 дослідження зовнішнього інвестиційного середовища та 

прогнозування кон’юнктури інвестиційної діяльності; 

 розроблення стратегічних напрямів інвестиційної діяльності; 

 розроблення стратегії формування інвестиційних ресурсів; 

 оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів; 

 моніторинг інвестиційних програм та проектів тощо. 

Варто зазначити, що в чинній нормативно-правовій базі України не 

передбачено використання терміну «державне управління інвестиційними 

процесами». Законом України «Про інвестиційну діяльність» державна 

політика в Україні реалізується через «регулювання інвестиційної 

діяльності». Визначено, що «…державне регулювання інвестиційної 

діяльності здійснюється з метою реалізації економічної, науково-технічної і 

соціальної політики. Визначається показниками економічного і соціального 

розвитку України, республіканськими і регіональними програмами розвитку 

народного господарства, республіканським і місцевими бюджетами, 

передбачуваними в них обсягами державного фінансування інвестиційної 

діяльності» [132]. 

Особливості державного регулювання економіки зазначені в багатьох 

працях вітчизняних та зарубіжних дослідників. Серед науковців, які 

визначають економічний аспект державного регулювання є В. Карсекін [77], 

С. Чистов [176] та інші. Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних вчених 

показує, що підходи до визначення державного регулювання різняться, а їх 
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узагальнення надає змогу визначити основні дефініції цього поняття [14, 42, 

94, 192]: 

 комплекс заходів держави, спрямованих на скерування поведінки 

товаровиробника у напрямку, необхідному для досягнення поставлених 

органами державної влади цілей (бюджетне, валютне, індикативне та 

податкове регулювання тощо); 

 сфера діяльності органів державної влади щодо цілеспрямованого 

впливу на поведінку суб’єктів господарювання шляхом застосування 

відповідних методів і засобів; 

 свідома й цілеспрямована діяльність, пов’язана з реалізацією 

державно-владних повноважень суб’єктами публічної влади та 

регламентована правовими нормами економічна діяльність, економічний 

метод державного управління, який с системою типових заходів 

законодавчого, виконавчого і контрольного характеру, що здійснюються 

відповідними державними органами та громадськими організаціями з метою 

стабілізації та пристосування існуючої соціально економічної системи до 

постійно змінюваних умов; 

 певна сукупність дій, яка дає конкретні результати;  

 сукупність ідеологічного, політичного, правового, економічного й 

адміністративного впливу на об’єкти, окремі елементи системи, та 

взаємозв’язки між ними. 

Відповідно до законодавства України державне регулювання 

інвестиційної діяльності здійснюється в різних формах, серед яких [132]: 

 прийняття законів та інших нормативних актів, що регулюють 

інвестиційну діяльність;  

 надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, 

субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, 

виробництв;  

 встановлення державних норм та стандартів;  
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 встановлення антимонопольних заходів;  

 регулювання участі інвестора у роздержавленні і приватизації 

власності;  

 визначення умов користування землею, водою та іншими 

природними ресурсами;  

 бюджетно-податкова політика;  

 грошово-кредитна політика;  

 амортизаційна політика;  

 політики ціноутворення; 

 регулювання фондового ринку;  

 інноваційна політика;  

 політика заохочення іноземних інвестицій;  

 пряме управління державними інвестиціями;  

 забезпечення захисту інвестицій тощо.  

Перелічені форми державного регулювання інвестиційної діяльності 

можна об’єднати у систему з виокремленням таких блоків як: створення 

сприятливих економічних умов для розвитку інвестиційних процесів, прямої 

участі держави в інвестиційній діяльності та інші форми регулювання 

(табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Система форм державного регулювання інвестиційної діяльності в 

Україні  

№ 

з/п 

Найменування 

складових системи 

Найменування форм 

регулювання 

Стадії інвестиційного 

процесу 

1. 

Створення 

сприятливих 

економічних умов для 

розвитку 

інвестиційних 

процесів 

Законодавча база 

Дослідницька 

Податкова політика 

Грошово-кредитна політика 

Амортизаційна політика 

Інноваційна політика 

Контроль за дотриманням 

державних норм і стандартів 

Проектна, оціночна 
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Продовження табл.1.2 

2. 
Ресурсне та фінансове 

забезпечення 

Фінансування інвестиційних 

проектів  

Проектна 

Надання державних гарантій 

Використання альтернативних 

інвестиційних ресурсів 

Забезпечення виконання 

боргових зобов’язань за 

позиками та кредитування за 

рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів 

3. 

Пряма участь держави 

в інвестиційній 

діяльності 

Пряме управління державними 

інвестиціями 

Усі стадії 

Експертиза інвестиційних 

проектів 

Проектна, оціночна 

Захист прав інтересів суб’єктів 

інвестиційної діяльності  

Проектна, оціночна 

Джерело: розроблено автором 

 

Державне управління інвестиційними процесами в Україні 

здійснюється шляхом застосування всієї сукупності методів, а саме: 

1. Інституціональні методи – прийняттям законів та інших 

нормативних актів, що регулюють інвестиційну діяльність. 

2. Економічні методи, пов’язані з непрямим втручанням держави в 

інвестиційні процеси: 

 надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, 

субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, 

виробництв;  

 економічні методи бюджетно-податкового, грошово-кредитного, 

зовнішньоекономічного регулювання; 

 формування інструментів інноваційної політика; 

 участь держави у процесі формування цін на економічні ресурси 

та об’єкти інвестування. 

3. Адміністративні методи, пов’язані з елементами прямого, 

адміністративного впливу держави на інвестиційні процеси: 

 встановлення державних норм та стандартів;  

 встановлення антимонопольних заходів;  
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 регулювання участі інвестора у роздержавленні і приватизації 

власності;  

 визначення умов користування землею, водою та іншими 

природними ресурсами;  

 регулювання фондового ринку;  

 пряме управління державними інвестиціями;  

Реалізацію визначених форм та методів забезпечує система суб’єктів 

державного управління. Система суб’єктів державного управління 

інвестиційними процесами в Україні має ієрархічний характер та 

здійснюється на декількох рівнях: макрорівень, мезорівень та мікрорівень 

(рис. 1.4).  

На макрорівні відбувається вирішення питань надвідомчого і 

загальнонаціонального характеру. Найважливіша роль належить Президенту 

України, що підтверджується низкою формальних та неформальних 

повноважень, якими може користуватися Президент задля впливу на 

інвестиційну політику держави. Зокрема, формальними повноваженнями є 

відтворенням конституційно закріплених функцій Президента як глави 

держави, гаранта національної безпеки України, дотримання Конституції 

України, прав і свобод людини і громадянина [82]. 

Яскравим прикладом повноважень, які повною мірою стосуються 

інвестиційної діяльності - представлення держави в міжнародних відносинах, 

здійснення керівництва зовнішньополітичної діяльністю держави, участь у 

переговорах та укладаннях міжнародних договорів України. Варто зазначити, 

що Президент України може здійснювати певний контроль за виконавчою, 

законодавчою та судовою гілками влади. Окрім того, ефективним 

інструментом політичного лідерства глави держави є його звернення. Варто 

зазначити, що сам процес формування та реалізації державної інвестиційної 

політики України, контрольований Президентом, не є можливим без 

функціонування значного кола пов’язаних із інвестиційною політикою 

структур законодавчої і виконавчої влади. Під час взаємодії даних структур 
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між собою, а також із Президентом встановлюється зміст інвестиційної 

політики у країні. 

       Макрорівень 

                     Мезорівень (регіон) 

 

        Мікрорівень 

 

Рис. 1.4. Ієрархічна структура системи суб’єктів державного управління 

інвестиційними процесами в Україні 

Джерело: розроблено автором на основі [78, с.65] 

 

Особливе місце в ієрархічній структурі системи суб’єктів державного 

управління інвестиційними процесами займає Верховна Рада України, яка за 

своїм статусом єдиного органу законодавчої влади створює правову базу 

ефективного регулювання інвестиційних процесів. Важливу роль під час 

правового регулювання інвестиційних процесів посідають комітети 

 
Президент України Верховна Рада України 

Міністерство фінансів 

Кабінет Міністрів України 

Міністерство 

економічного розвитку 

і торгівлі 

Центральні органи виконавчої влади  

Міністерство 

закордонних справ 

Міністерство регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства 

 

Суб’єкти адміністративно-

територіального поділу 
Об’єднання підприємців 

та асоціативні структури 

Громадські організації 

Регіональні органи 

державної влади 

 

Органи місцевого 

самоврядування 
 

Виконавчі 

комітети рад 

Обласні, районні 

держадміністрації 

Регіональні органи 

міністерств і відомств 

 

Рівень підприємницьких структур 

Підприємства-інвестори Підприємства-реципієнти Суб’єкти інвестиційної 

інфраструктури 
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Верховної Ради України (табл. 1.3).  

Таблиця 1.3 

Комітети Верховної Ради України восьмого скликання, що здійснюють 

законотворчу діяльність в інвестиційній політиці 

Комітет Предмет відання 

Комітет з питань 

промислової політики 

та підприємництва 

Зовнішньоекономічна, інвестиційна діяльність, спеціальні (вільні) 

економічні зони та території пріоритетного розвитку, промислова 

політика та розвиток окремих галузей виробництва, публічно-

приватне партнерство; космічна діяльність. 

Комітет з питань 

державного 

будівництва, 

регіональної політики 

та місцевого 

самоврядування 

Державна політика у сфері адміністративно-територіального 

устрою України; організація та діяльність місцевих органів 

виконавчої влади; засади місцевого самоврядування та органів 

самоорганізації населення; засади організації надання 

адміністративних послуг; 

регіональна політика, економічний розвиток регіонів. 

Комітет з питань 

економічної політики 

Державна економічна політика; застава, лізинг, концесія, оренда, 

розподіл продукції, управління майном, що перебуває у державній 

чи комунальній власності, приватизація державного і 

комунального майна, націоналізація (реприватизація), банкрутство 

тощо;регулювання державних закупівель; ціни і тарифи, 

ціноутворення; господарське законодавство, антимонопольна 

політика, розвиток економічної конкуренції, захист прав 

споживачів; регуляторна політика. 

Комітет 

з питань європейської 

інтеграції: 

 

Участь України в міжнародних інтеграційних процесах, 

пов’язаних з діяльністю Є С; адаптація українського законодавства 

до законодавства ЄС, забезпечення його відповідності 

зобов’язанням України у рамках Ради Європи; державна політика у 

сфері європейської інтеграції; забезпечення міжпарламентських  

зв’язків у рамках співробітництва України з ЄС, 

Західноєвропейським Союзом; транскордонне та міжрегіональне 

співробітництво з країнами ЄС 

Комітет з питань 

науки і освіти 

Наука, науково-технічна діяльність та наукові парки; інноваційна 

діяльність, розвиток високих технологій (крім питань, які віднесені 

до предметів відання інших комітетів); інтелектуальна власність; 

засади здійснення наукових експертиз. 

Комітет з питань 

фінансової політики і 

банківської діяльності 

Грошово-кредитна політика; банки та банківська діяльність; 

валютне регулювання; правовий режим цінних паперів, 

законодавче регулювання ринку цінних паперів, ринку фінансових 

послуг та фондового ринку; діяльність небанківських фінансових 

установ (та суб’єктів) страхової діяльності; функціонування 

фінансових ринків та запобігання відмиванню незаконних доходів. 
Джерело: складено автором на основі Постанови Верховної Ради [140] 

 

Варто зазначити, що інвестиційні процеси в Україні регулюються 

більше ніж сотнею нормативно-правових актів, серед яких кодекси, закони, 
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укази. Це пояснюється достатньо великою різноманітністю форм і видів 

інвестицій, а також необхідністю регулювання нових для України 

інвестиційних відносин. Окрім того в інвестиційній сфері діє велика кількість 

міжурядових угод які укладаються урядом України із урядами відповідних 

країн, якими регулюються основні питання взаємин сторін в галузі 

інвестиційної діяльності. 

Отже, дана система є показником того, що держава намагається 

створити в Україні умови для здійснення інцестиційних процесів, закріпивши 

правила і принципи їх реалізації на законодавчому рівні. 

На мезорівні структура суб’єктів державного управління 

інвестиційними процесами має свої особливості (див. рис. 1.4). У своїй 

діяльності суб’єкти державного управління інвестиційними процесами на 

мезорівні керуються Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про 

місцеві державні адміністрації» та положеннями інших законів і підзаконних 

актів у сфері регулювання інвестиційної діяльності. 

Відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» до 

повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо 

інвестиційної діяльності належить [137]:  

 сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній 

території; 

 підготовка програм соціально-економічного та  культурного 

розвитку сіл, селищ, міст, подання їх на затвердження ради, організація  їх 

виконання; 

 сприяння у створенні спільних з іноземними партнерами 

підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об’єктів; 

 залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць;  

 прийняття рішень, пов’язаних із створенням спеціальних вільних 

та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів 

пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за 

ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України. 
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Згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації» до 

основних повноважень державних адміністрацій на регіональному рівні щодо 

регулювання інвестиційною діяльністю належать [138]: 

 розробка проектів програм соціально-економічного розвитку 

відповідних територій і подача їх на затвердження відповідній раді, 

забезпечення їх виконання, звітність перед відповідною радою про їх 

виконання; 

 внесення пропозицій щодо залучення іноземних інвестицій для 

розвитку економічного потенціалу відповідної території;  

 сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі 

економіки, науки, освіти, культури, туризму і спорту; укладання договорів з 

іноземними партнерами про співробітництво; 

 сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та 

організацій, розташованих на її території, незалежно від форм власності. 

Варто зазначити, що відповідно до названих законів повноваження 

місцевої влади з питань залучення і підтримки інвестицій на мезорівні 

обмежені. Компетенція місцевих державних адміністрацій у сфері управління 

інвестиційною діяльністю обмежується заходами регулятивного характеру. 

Наслідком даного недоліку є відсутність законодавчих актів які б чітко 

відображали роль центральних та місцевих органів виконавчої влади й 

органів місцевого самоврядування у процесі залучення інвестицій. 

У їх діяльності є робота із великими обсягами несистематизованої 

інформації, що використовується як всередині ускладненої структури, так і у 

взаємовідносинах із зовнішнім середовищем. Часто значні зусилля 

працівників сконцентровані на підготовку матеріалів за різноманітними 

запитами, службових записок або іншої документації.  

Отже, органи державної влади та місцевого самоврядування, які 

здійснюють свою діяльність на мезорівні ієрархічної системи управління 

інвестиційними процесами «…не володіють дієвими інструментами 

управління, такими як безпосереднє фінансування інноваційних програм за 
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рахунок місцевих бюджетів, мобілізація коштів населення шляхом випуску 

муніципальних цінних паперів, надання пільгових позик та грантів, надання 

порук, дотацій, компенсацій, пільг оренди, податкових пільг, 

відтермінування за платежами тощо» [78, c.144]. 

Система місцевого самоврядування на сьогодні не задовольняє потреб 

суспільства. Функціонування органів місцевого самоврядування у більшості 

територіальних громад не забезпечує створення та підтримку сприятливого 

життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її 

самореалізації, захисту її прав, надання населенню органами місцевого 

самоврядування, утвореними ними установами та організаціями 

високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг на 

відповідних територіях [150].  

Отже, структурно-логічна схема державного управління 

інвестиційними процесами в Україні враховує форми управління, методи 

управління, інструменти управління, об’єкти управління, суб’єкти управління, 

тощо. Система суб’єктів державного управління інвестиційними процесами в 

Україні має ієрархічний характер та здійснюється на декількох рівнях. 

Принцип ієрархічності державного управління інвестиційними процесами в 

Україні можливий тільки через розробку механізму узгоджених заходів 

загальнодержавного та регіонального управління.  

 

1.3. Особливості державного управління інвестиційними процесами на 

регіональному рівні 

 

Державне управління інвестиційними процесами на мезорівні має свої 

особливості, які проявляються у специфіці суб’єктів управління, статусі 

регіонів, рівня децентралізації та автономії місцевої влади. Воно базується на 

реалізації державної інвестиційної політики та державної регіональної 

політики через використання інструментів програмно-цільового та 

стратегічного планування, які включають в себе комплекс заходів органів 
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влади, спрямованих на створення сприятливого інвестиційного клімату та 

розвиток інфраструктури для забезпечення сталого економічного розвитку 

територій (рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5. Структурно-логічна схема державного управління інвестиційними 

процесами на мезорівні (в регіоні) 

Джерело: розроблено автором 

 

У наукових економічних працях наводяться різні твердження 

трактування поняття «державна інвестиційна політика», що обумовлює 

неоднорідність визначення її суті. Наприклад, Л. Борщ [11] розглядає 

державну інвестиційну політику як комплекс заходів, що забезпечують 

формування сприятливого національного інвестиційного клімату і 

підприємницького середовища в країні. 

Підтвердженням такого підходу є праця С. Чистова, А. Никифорова, 

Т. Куценко, які визначають інвестиційну політику як «…комплекс правових, 

адміністративних та економічних заходів держави, спрямованих на 

поширення і активізацію інвестиційних процесів» [176]. 

Більш ґрунтовним є трактування Л. Гриценко, яка пропонує таке 

визначення: «…державна інвестиційна політика – це система заходів, що 

визначають обсяг, структуру та основні напрямки усіх вкладень 

інвестиційних ресурсів різної форми (фізичних, фінансових, матеріальних, 

нематеріальних, інтелектуальних) для забезпечення високих темпів розвитку 
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економіки через концентрацію інвестицій на тих інвестиційних проектах, від 

яких залежать досягнення високих темпів розвитку виробництва, 

збалансованість та ефективність економіки, одержання максимального 

приросту продукції і доходу на одиницю витрат, а також для створення в 

країні соціального середовища, яке відповідає вимогам суспільства щодо 

необхідної якості життя, належного рівня задоволення соціальних стандартів 

з урахуванням потреб майбутніх поколінь» [27]. 

В інших визначеннях чітко простежується економічний підхід, зокрема 

А. Загородній визначає державну інвестиційну політику як загальнодержавні 

принципові рішення та заходи, що визначають напрями використання 

капітальних вкладень у сферах і галузях економіки з метою забезпечення 

ефективності та пропорційності її розвитку, усунення міжгалузевих і 

внутрішньогалузевих диспропорцій, досягнення оптимальних співвідношень 

між розвитком матеріального виробництва і невиробничої сфери [61, с. 685].  

На думку У. Водянова, державна інвестиційна політика – складова 

фінансової політики та напрямок економічної політики, що здійснюється 

державою у вигляді становлення структури та масштабів інвестицій, джерел 

отримання інвестиційних ресурсів, напрямів їхнього використання [191, 

с. 94]. М. Кондрашова визначає інвестиційну політику як складову 

економічної політики, що здійснюється державою у вигляді становлення 

структури та масштабів інвестицій і напрямів їхнього використання [81, с. 

120]. І. Сергєєв та І. Веретенікова зазначають, що державна інвестиційна 

політика – це комплекс правових, адміністративних, економічних методів 

держави, які спрямовані на розширення й активізацію інвестиційних процесів 

[198, с. 272]. В. Пшенична розглядає державну інвестиційну політику як 

механізм, який є складовою економічної політики держави, що передбачає 

дію економічних інструментів, які забезпечують вплив на інвестиційний 

процес, в рамках чинних нормативно-правових актів країни, з метою 

досягнення соціального та економічного ефектів з урахуванням ресурсних та 

інституційних обмежень [154, с. 32].  
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Отже, відсутність єдиних підходів до трактування цього поняття 

засвідчує неоднорідність, складність, унікальність та особливість 

інвестиційної політики. Кожне з наведених визначень має право на 

існування, оскільки акцентує увагу на найважливіших, на думку відповідного 

автора, аспектах інвестиційної політики. Водночас, враховуючи надбання 

наукових досліджень, можемо виділити основні ознаки державної 

інвестиційної політики: 

 інвестиційна політика є складовою економічної політики держави; 

 інвестиційна політика включає в себе сукупність правових, 

адміністративних та економічних заходів держави; 

 метою інвестиційної політики є забезпечення заходів для 

активізації інвестиційних процесів. 

Варто зауважити, що у Концепції Державної цільової економічної 

програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки розвиток та 

активізація інвестиційної діяльності в Україні має забезпечуватись 

проведенням активної політики у цій сфері. Відповідно до Концепції 

державна інвестиційна політика повинна бути спрямована на [83]: 

 створення умов для переходу до інвестиційно-інноваційної моделі 

розвитку економіки; 

 стимулювання залучення приватних інвестицій; 

 удосконалення законодавства, що регулює інвестиційну діяльність, 

зняття перешкод в інвестуванні;  

 розроблення чітких критеріїв відбору інвестиційних проектів, які 

потребують державного інвестування або державної фінансової підтримки з 

урахуванням особливостей галузей економіки;  

 визначення як пріоритетних для надання державної фінансової 

підтримки інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток 

експортоорієнтованого та імпортозамінного виробництва, 

високотехнологічної конкурентоспроможної продукції, розвиток 

інфраструктурних і базових секторів економіки, об’єктів електроенергетики, 
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які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел 

енергії;  

 забезпечення розвитку системи прямих державних інвестицій, 

зокрема на умовах спільного фінансування;  

 розвитку інвестиційного ринку та інвестиційної інфраструктури; 

 забезпечення розвитку ринку цінних паперів;  

 забезпечення підвищення ефективності та посилення прозорості 

функціонування механізмів державно-приватного партнерства (концесії, 

спільна діяльність, угоди про розподіл продукції тощо). 

Сьогодні економічний розвиток України визначається децентралізацією 

та регіоналізацією. Децентралізація є частиною державних реформ, 

спрямованих на забезпеченні демократичних засад функціонування як 

вертикальних (ієрархічних), так і горизонтальних (неієрархічних) складових 

влади. Варто зазначити, що децентралізація, реформування державного 

управління та пошуки шляхів залучення інвестицій займають ключове місце 

у новій «Стратегії реформ – 2020» [166].  

Концептуально процеси децентралізації розглядаються крізь призму 

трьох альтернативних процесів, що переважно зводяться до формування 

нової парадигми влади, нарощування регіонального управлінського 

потенціалу та конструювання місцевої ідентичності в умовах 

глобалізаційних впливів [186].  

В умовах децентралізації економічне зростання все більше стає 

територіально зорієнтованим в той час нерівномірним і, відповідно 

диспропорційним. Різноманітність регіональних особливостей 

унеможливлюють існування універсальних моделей територіального 

розвитку. В такій ситуації посилюється регіональна складова в державній 

політиці.  

Варто зазначити, що основним результатом децентралізації є здатність 

децентралізованої влади на регіональному та місцевому рівнях, не 

збільшуючи видатки суспільства, використовувати регіональний потенціал 
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та задовольняти потреби у кваліфікованій владі, здійснювати пошук моделей 

регіонального управління на основі інновацій в управлінні. Інноваційний 

потенціал щодо управління інвестиційними процесами на регіональному 

рівні повинен проявлятись у здатності органів регіонального управління та 

його посадових осіб до вироблення нових нестандартних ідей щодо 

вирішення завдань для збільшення залучення інвестиційних ресурсів в 

регіональний розвиток. Варто зазначити, що регіональна інвестиційна 

політика є невід’ємною складовою державної інвестиційної політики, її мета 

та завдання формуються, виходячи із загальнодержавних цілей розвитку.  

Як уже зазначалось, особливість державного управління 

інвестиційними процесами на мезорівні проявляється у різноманітності 

інтересів регіонів. За соціально-економічним розвитком виділяють 

промислові райони, сільські райони та депресивні території. Цікавими є 

погляди Ф. Заставного, який усі регіони України характеризує з позиції рівня 

депресивності. Враховуючи показники грошових доходів населення, 

інвестицій в основний капітал, дослідник виокремлює чотири типи 

областей [66]: 

 з найвищим рівнем депресивності (Чернівецька і Тернопільська 

області тощо); 

 з високим рівнем депресивності (Івано-Франківська, Рівненська, 

Житомирська, Хмельницька області тощо); 

 з середнім рівнем депресивності (Львівська, Волинська, Вінницька, 

Черкаська, Кіровоградська області тощо); 

 з низьким рівнем репресивності (Харківська, Херсонська, 

Дніпропетровська області тощо). 

Визначення рівня розвитку окремого регіону залежить від обраної 

дослідниками показникової бази. Уряд України, починаючи з 2007 року, 

регулярно проводить комплексну оцінку соціально-економічного розвитку 

регіонів за сферами: економічний розвиток, інвестиційна та інноваційна 

діяльності, державні фінанси, споживчий ринок, підтримка бізнесу, 
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населення та рівень праці, житлово-комунальне господарство, освіта, 

охорона здоров’я та інші [Додаток В]. 

За цією оцінкою за 2013 рік лідерами є м. Київ, м. Севастополь, 

Харківська, Київська, Одеська та Чернівецька області. Найкращу динаміку у 

покращенні рейтингової оцінки продемонструвала Чернівецька область. 

Водночас у таких сферах як економічний розвиток, інвестиційна та 

інноваційна діяльність область займає лише 18 позицію.  

Аналіз становища регіонів за сферами показує, що лідери (Харківська, 

Київська, Одеська та Чернівецька області) у загальному заліку можуть бути 

аутсайдерами в окремих сферах соціально-економічного розвитку регіонів. 

[Додаток Д]. Така тенденція свідчить про нерівномірність внутрішнього 

розвитку територій, що загалом посилює міжрегіональну асиметричність 

регіонів. Самодостатні регіони здебільшого зорієнтовані на розвиток за 

рахунок власних ресурсів та вимагають самостійності у використанні 

місцевих доходів. Інші, менш достатні, прагнуть державної підтримки. 

Сукупність особливостей, що впливають на інвестиційні процеси на 

регіональному рівні унеможливлюють існування універсального механізму 

державного управління інвестиційними процесами.  

Державне управління інвестиційними процесами на регіональному 

рівні повинно ґрунтуватися на загальнонаціональних підходах щодо 

регулювання, стимулювання та контролю за інвестиційними процесами. 

Нормативні, організаційні та інші аспекти державного управління 

інвестиційними процесами повинні враховувати специфіку кожного 

регіонального утворення з позицій економічного потенціалу, наявних 

економічних ресурсів, наявної або можливої інфраструктури, рівня інтеграції 

економіки регіону до національної або транснаціональної економіки та інших 

чинників, які впливають на величину і спрямованість інвестиційних потоків 

та безпосередньо на інвестиційний процес.  

Особливості економічної, територіальної, ресурсної, відтворювальної 

та інших характеристик регіону повинні формувати державну стратегію 
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регіонального розвитку (див. рис. 1.5). Державна стратегія регіонального 

розвитку має відображати стратегічне бачення щодо територіального 

розвитку національної економіки. Її основу повинно формувати ґрунтовне 

дослідження та аналізування специфіки розвитку окремих територій та 

сукупність заходів (правового, економічного або донорського характеру), які 

держава планує застосувати з метою забезпечення рівномірного розвитку 

всіх регіонів країни. Особливого значення в останні роки набуває питання 

інтеграції окремих територій країни в межах національної економіки або 

міжнаціональних територіально-економічних утворень. 

Варто зазначити, що для підвищення рівня конкурентоспроможності 

регіонів заходи з управління інвестиційними процесами повинні 

спрямовуватись на подолання проблем регіонального розвитку:  

 послаблення асиметричності у соціально-економічному розвитку 

регіонів; 

 підвищення рівня фінансової та інвестиційної спроможність органів 

державної влади та місцевого самоврядування щодо вирішення проблем 

розвитку; 

 забезпечення відповідності наявної територіальної організації влади 

новим завданням розвитку в посткризовий період та забезпечення реалізації 

адміністративно-територіальної реформи. 

Для досягнення стабільного збалансованого регіонального розвитку 

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;  

 сприяння стимулюванню інвестиційних процесів; 

 пошук альтернативних джерел фінансування інвестиційних 

процесів, одним з яких може бути міграційний капітал; 

 модернізація стратегій регіонального розвитку з використанням 
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поєднання галузевого та управлінського підходів до формування пріоритетів 

розвитку задля раціонального використання обмежених ресурсів. 

Наступним етапом структурно-логічної схеми державного управління 

інвестиційними процесами на мезорівні (в регіоні) (див. рис. 1.5) є розробка 

регіональних стратегій та програм. Сьогодні на регіональному (область) та 

місцевому (район, сільська рада) рівнях щорічно проводиться розробка 

програм соціально-економічного розвитку територій, галузевих програм. 

Вони розробляються, як правило, на виконання державних (рівень регіону) та 

обласних (рівень району). Тобто, зберігається так званий принцип 

планування «згори – донизу», який не сприяє результативності та 

ефективності державного управління. Варто зазначити, що в останні роки 

набули поширення процеси розробки й затвердження стратегій розвитку на 

місцевому рівні, проте аналіз їх впровадження свідчить про відсутність 

якісного стратегічного планування.  

Серед основних причин неефективного стратегічного планування на 

мезорівні можна виділити: 

 невикористання в повному обсязі державного планового 

регулювання на місцевому рівні; 

 недостатній рівень професійної підготовки для розроблення та 

впровадження стратегічних завдань розвитку району, спеціалістів виконавчої 

влади на місцях; 

 в процесі формування та реалізації стратегічного планування не 

враховані територіальні особливості; 

 дублювання функцій між органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування та високий рівень нестабільності, залежності пріоритетів 

розвитку від зміни політичних сил в країні.  

Що стосується інвестиційної діяльності, то в розроблених стратегіях 

розвитку немає системного і всебічного аналізу інвестиційного потенціалу 

регіону та визначення способів його використання. В чинних регіональних 

стратегіях здебільшого аналізується окремі галузі чи сфери діяльності, однак 
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не завжди вони мають стратегічну спрямованість в контексті підвищення 

інвестиційної привабливості даного регіону. З тексту стратегії розвитку 

окремого регіону важко зробити висновок про можливість здійснення 

інвестиційної діяльності. В такому разі, проведений у такий спосіб аналіз 

розвитку регіону не розкриває увесь внутрішній інвестиційний потенціал 

територій. 

Отже, на мезорівні державне управління інвестиційними процесами 

має свої особливості, які проявляються у реалізації державної інвестиційної 

політики та державної регіональної політики через використання 

інструментів програмно-цільового та стратегічного планування. Основними 

пріоритетами державного управління інвестиційними процесами на 

регіональному рівні мають бути ті, які спрямовані на досягнення стабільного 

збалансованого регіонального розвитку.  

 

Висновки до розділу 1 

 

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. 

За результатами дослідження поглядів науковців різних економічних 

шкіл на трактування понять «інвестиції», «інвестиційна діяльність», 

«інвестиційний проект», «інвестиційний процес» визначено, що 

інвестиційний процес є набагато ширшим системним поняттям, яке включає 

в себе інвестиційну діяльність. 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 
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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. 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. 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 
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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. Завдяки цьому державне 

управління інвестиційними процесами набуває адресного характеру. 

 

Результати дослідження, сформульовані у даному розділі, узагальнено 

в працях автора [31, 33, 34]. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ 

ПРОЦЕСАМИ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Стан державного управління інвестиційними процесами в Україні 

 

Держава як суб’єкт власності і підприємництва регулює державний та 

недержавний сектор національної економіки, в тому числі: відтворює та 

захищає умови конкуренції; є покупцем та постачальником товарів і послуг; 

захисником та гарантом прав власності; є суб’єктом, який бере участь у 

формуванні грошових відносин; усуває причини порушень у роботі 

ринкового механізму тощо. 

Одним з вагомих завдань держави в сучасних умовах є забезпечення 

відтворювальних процесів, вагомий елемент яких – інвестиції. Оскільки 

національна економіка за формою є сукупністю відокремлених 

територіальних утворень (регіонів, районів, тощо), то формування 

загальнонаціональних відтворювальних процесів, фактично формується 

специфікою на рівні конкретних регіонів. Методичні, організаційні, правові 

та інші аспекти державного управління інвестиційними процесами повинні 

враховувати економічні, соціальні та інші характеристики розвиту як 

національної економіки загалом, так і окремих її територіальних утворень. 

Держава в процесі реалізації інвестиційної політики, з одного боку 

створює сприятливі умови для розвитку інвестиційних процесів, з іншого – 

виступає суб’єктом інвестування. Створення сприятливих економічних умов 

для розвитку інвестиційних процесів почалось одразу після проголошення 

незалежності України з формування окремих елементів системи державного 

управління. В перші роки незалежності побудова системи державного 

управління мала непослідовний та здебільшого хаотичний характер та 

характеризувалась революційним переходом від командно-адміністративної 

до ліберальної економіки.  
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Держава як суб’єкт інвестиційного процесу почала створювати 

законодавчу базу. У 1991-1993 роках прийнято більшість законів України, що 

регулюють інвестиційну діяльність. Зокрема, «Про інвестиційну діяльність» 

[132], «Про іноземні інвестиції» [135], «Про підприємництво» [142], «Про 

режим іноземного інвестування» [144], «Про власність» [121] та інші.  

На жаль, окрім формування системи правових регуляторів держава не 

долучалась до інвестиційного процесу, а пріоритети державної інвестиційної 

політики загалом були невизначені. Найбільше це проявлялось у постійних 

змінах інвестиційного законодавства. Значні економічні і соціальні втрати на 

початку становлення української незалежності були зумовленні пасивною 

ролю держави-регулятора. 

Подальша трансформація системи державного управління 

інвестиційними процесами була пов’язана з необхідністю подолання 

глибокої кризи української економіки 1995-1998 роках. В основу 

трансформаційних процесів закладено приватизацію підприємств державної 

власності, яка мала непослідовний та безсистемний характер. Нові власники 

майна не прагнули підвищити ефективість інвестування у виробництво. 

Фіскальний характер податкової системи країни не стимулював 

інвестування реального сектора економіки. Регулятивні заходи держави не 

забезпечили гарантії функціонування приватної власності, що призвело до 

стрімкого зростання тіньової економіки [9]. В цей період, з метою розробки 

та реалізації державної інвестиційної політики, створено Консультативну 

раду з питань іноземних інвестицій (у 2014 р. на її основі створено 

Національну інвестиційну раду як консультативно-дорадчий орган при 

Президентові України). 

У період економічного піднесення (2000-2007 рр.) та формування 

сприятливої зовнішньоекономічної кон’юнктури відбувається збільшення 

обсягу внутрішніх та іноземних інвестицій. З територіальних позицій 

відбувається формування основних інвестиційних центрів (у Східній 

Україні – Донецьк та Харків, у Західній Україні – Львів, найбільшим 
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інвестиційним центром України став Київ). Задля регулювання інвестиційних 

процесів прийнято низку законів, створено Державне агентство України з 

управління національними проектами, Державне агентства України 

інвестицій та розвитку, а в подальшому Державне агентство з інвестицій та 

управління національними проектами тощо.  

Значні зміни складових системи державного управління 

інвестиційними процесами відбувалися у роки світової фінансово-

економічної кризи (2008-2012 рр.), що мала для економіки України більш 

негативні наслідки ніж для інших країн постсоціалістичного табору. Цей етап 

продовжується і характеризується проведенням безперервних реформ. 

Негативна тенденція найбільше простежується у втраті позицій 

України у міжнародних рейтингах. За даними дослідження Європейської 

бізнес-асоціації упродовж 2008-2014 років простежується негативна тенденція 

у зменшенні Індексу інвестиційної привабливості України (рис.2.1).  
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Рис. 2.1. Індекс інвестиційної привабливості України у 2008-2014 рр.  

(дані на кінець року) 

Джерело: складено автором на основі даних Європейської бізнес-асоціації [73, 74] 

 

Починаючи з другого кварталу 2011 року, індекс інвестиційної 

привабливості поступово зменшується і у четвертому кварталі 2013 року 

досягнув критичного значення 1,81. Але вже у першому кварталі 2014 року 

досяг позначки 2,72, що є найвищим показником з 2011 року. Позитивні зміни 
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у перших двох кварталах 2014 року пов’язані зі зміною Уряду та 

підписанням політичної та економічної частин Угоди про асоціацію між 

Європейським Союзом і Україною, яке відбулося 16 вересня 2014 року 

ратифікована всіма 28 каїнами-членами ЄС і Україною. Варто зазначити, що 

позитивна тенденція ґрунтується на основі діалогу влади та суспільства, що 

склався впродовж останнього часу, експерти очікують суттєвих 

антикорупційних змін, активних професійних дій з боку Уряду у 

реформуванні влади, а також допомоги європейських країн у вирішенні 

фінансової кризи. Однак військове протистояння в Україні призвело до 

зменшення індексу інвестиційної привабливості починаючи з четвертого 

кварталу 2014 року, яке продовжується і надалі. 

Для удосконалення державного управління інвестиційними процесами 

на 2014-2015 роки державною програмою економічного і соціального 

розвитку визначено основні завдання інвестиційної політики [123]:  

 забезпечення оптимального рівня інфляції, який не 

перешкоджатиме економічному розвитку країни; 

 стимулювання здійснення інвестиційних операцій в національній 

валюті; 

 забезпечення збалансованості державних фінансів з реальними 

можливостями національної економіки; 

 забезпечення фінансової стабільності; 

 детінізація економіки; 

 зниження адміністративних бар’єрів для розвитку 

підприємництва; 

 зменшення втручання контролюючих органів у господарську 

діяльність; 

 стимулювання реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних 

галузях економіки, у тому числі шляхом спрямування коштів на здійснення 

видатків капітального характеру; 
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 утворення державного банку розвитку з метою стимулювання та 

підтримки розвитку пріоритетних галузей економіки, реалізація 

інвестиційних та інноваційних проектів, залучення довгострокових зовнішніх 

інвестицій в національну економіку; 

 стимулювання інвестиційної активності суб’єктів малого 

підприємництва. 

Для подолання негативних наслідків світової фінансово-економічної 

кризи рішучим кроком щодо підвищення конкурентоспроможності 

економіки стало проведення в Україні реформ, закладених у програмному 

документі «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 

ефективна держава» [63]. Першочерговим завданням для реформування 

інвестиційної сфери та створення сприятливого інвестиційного середовища 

було прийняття концепції Інвестиційної реформи України. Її ефективне 

впровадження передбачало активне збільшення залучення прямих іноземних 

інвестицій шляхом формування позитивного інвестиційного іміджу України 

на світовій арені. Основна функція реалізації Інвестиційної реформи 

покладена на Державне агентство з інвестицій та управління національними 

проектами України. Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» [139], 

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами 

України було ліквідовано, а його функції передано Міністерству 

економічного розвитку і торгівлі. 

Результатом реформи стало формування системи якісних 

інвестиційних пропозицій, підготовлених за міжнародними стандартами, які 

отримали назву Національні проекти [Додаток Е]. Робота над реалізацією 

Національних проектів розпочалась одразу після видання Указу Президента 

України від 08 вересня 2010 року «Про заходи щодо визначення і реалізації 

проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного 

розвитку» [130].  

У кожному регіоні України впроваджуються від 3 до 10 національних 
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проектів. Супровід інвесторів на місцях здебільшого здійснюється 

регіональними центрами з інвестицій та розвитку. Станом на січень 2015 

року лідерами щодо супроводу інвестицій є Харківський регіональний центр 

(10 складових національних проектів), Закарпатський, Запорізький та 

Львівський (9 складових національних проектів). Регіональні проекти 

насамперед у сфері транспортної та комунальної інфраструктури, а також 

проекти з енергозбереження. 

У процесі Інвестиційної реформи з метою індивідуального супроводу 

інвесторів за принципом «єдиного інвестиційного вікна» працює сервіс 

«Invest in Ukraine». Завдяки цьому механізму інвестор отримує інформаційні, 

аналітичні, юридичні послуги, підтримку в організації візитів, послуги з 

вибору майданчиків для інвестицій, допомогу у взаємодії з місцевою владою 

та постінвестиційну підтримку [141].  

Загальний обсяг ПІІ, залучених в економіку України за результатом 

роботи «Invest in Ukraine», упродовж своєї діяльності становить 271 млн. дол. 

США [68, с. 23], а наявний інвестиційний портфель відповідно до 

інвестиційних запитів інвесторів дорівнює 6,7 млрд. дол. США [68, c. 24]. 

Здебільшого інвестиції в Україну надходять з країн Західної Європи, Азії ті 

Північної Америки, зокрема: США, Франція, Китай, Індія, Японія. Південна 

Корея. 

Найбільш цікавими для інвестора галузями господарства в Україні в 

2013 році були: сільське господарство (7%), інформаційні технології, 

автомобілебудування (зокрема, виробництво автозапчастин), альтернативні 

джерела енергії (10%), харчова промисловість (7%), хімічна та видобувна 

галузі [68, с. 24]. Упродовж 2014 року найбільш цікавими для інвестора 

галузями були: сміттєпереробна галузь - управління та утилізація відходів 

(25%), сільське господарство (13%), нафтогазова промисловість та торгівля 

(13 %), розвиток інфраструктури (6 %) та інші [69, c. 22].  

У процесі створення сприятливих економічних умов для розвитку 

інвестиційних процесів важливе місце займає формування 
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інституціонального поля. Відповідно до процесів, що відбуваються під час 

інвестиційної діяльності, доцільним є виділення таких структурних рівнів 

правового регулювання: міжнародний (регулювання міжнародних інституцій, 

міжнародні угоди), національний (регулювання інвестиційної діяльності на 

загальнонаціональному рівні), регіональний (адаптація елементів 

національного рівня до особливостей розвитку окремого регіону), локальний 

(місцевий). 

Предметом регулювання інвестиційної діяльності на міжнародному 

рівні виступає комплекс суспільних відносин, учасниками яких є держави та 

спеціалізовані міжнародні інвестиційні, транснаціональні корпорації, деякі 

міжнародні неурядові організації, міжнародні фінансові й економічні 

організації та інші іноземні інвестори зі статусом юридичних і фізичних осіб. 

До національних належать правові акти центральних органів державної 

влади зокрема: Закони України, Кодекси, Укази Президента України, 

Постанови Кабінету Міністрів України та інші, які  визначають правові та 

організаційні основи здійснення інвестиційної діяльності в Україні. 

Особливість нормативно-правових актів регіонального структурного 

рівня правового регулювання інвестиційними процесами проявляється у 

врахуванні специфіки територіального розвитку країни (стратегії та програми 

розвитку територій). Стратегічне планування інвестиційних процесів 

здійснюється на загальнонаціональному рівні та на рівні певних 

територіальних утворень. 

З метою забезпечення стратегічного планування інвестиційними 

процесами на регіональному рівні затверджується: 

 Кабінетом Міністрів України – Державна стратегія регіонального 

розвитку; 

 Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, 

Київською та Севастопольською міськими радами за поданням відповідно 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій з урахуванням норм, 
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закладених у Державній стратегії регіонального розвитку, спільних інтересів 

територіальних громад регіонів – регіональні стратегії розвитку. 

Стратегічне планування регіонального розвитку в Україні було 

запроваджено Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів» 

[149], та узагальнено у Державній стратегії регіонального розвитку України 

на період до 2015 року [45]. З позиції державного управління інвестиційними 

процесами ключовими проблемами в інвестиційній діяльності визначено 

[45]:  

 низьку інвестиційну привабливість регіонів та інноваційну 

активність;  

 нерозвинену виробничу та соціальну інфраструктуру;  

 зростання регіональних диспропорцій у сфері соціально-

економічного розвитку регіонів;  

 слабкі міжрегіональні зв’язки;  

 нераціональне використання людського потенціалу. 

Вирішити комплекс цих проблем передбачалося на підґрунті виконання 

чотирьох стратегічних завдань: підвищення конкурентоспроможності 

регіонів та зміцнення їх ресурсного потенціалу; розвиток людських ресурсів; 

розвиток міжрегіональної співпраці; створення інституційних умов для 

розвитку регіонів [45].  

Ці пріоритети були визнані домінуючими у більшості стратегій 

соціально-економічного розвитку до 2015 року, прийнятих в регіонах 

України. Водночас затверджені регіональні стратегії орієнтувалися на умови 

розвитку, притаманні докризовому періоду; на зростаючий попит світових 

ринків на сировину та напівфабрикати, екстенсивний характер регіонального 

економічного зростання та витратний підхід до використання наявного на 

місцях ресурсного потенціалу [46].  

Новоприйнята «Державна стратегія регіонального розвитку України на 

період до 2020 року» розроблена із урахуванням змін, що відбулись у 

розвитку регіонів за останні роки. Стратегія визначає цілі державної 
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регіональної політики та основні завдання центральних та місцевих органів 

виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, спрямовані на 

досягнення зазначених цілей, а також передбачає узгодженість державної 

регіональної політики з іншими державними політиками, які спрямовані на 

територіальний розвиток [46]. 

До локальних документів, що регулюють інвестиційні процеси, 

належать здебільшого стратегії розвитку території та програми розвитку 

територій. Наприклад, у Львівській області до локальних документів 

регулювання інвестиційних процесів належать: Програма інвестиційного 

розвитку Львівської області на 2011-2015 роки, розроблена з метою 

конкретизації завдань і пріоритетів Стратегії розвитку Львівської області до 

2015 року, Концепції інвестиційної політики Львівської області на 2009 – 

2015 роки, Програма сприяння бізнесу та інвестиціям у Львівській області 

«Назустріч інвесторам» на 2006-2010 роки, Регіональна програма розвитку 

малого підприємництва у Львівській області на 2009-2010 роки [126, 128] та 

інші. 

Отже, в Україні створено правове підґрунтя для регулювання 

інвестиційної діяльності. Проте порівняно із рівнем законодавства провідних 

європейських країн поступається якістю прийнятих законів. 

Доцільно зазначити, що в Україні так і не створено єдиної і внутрішньо 

несуперечливої юридичної структури законодавчих актів, які регулюють 

інвестиційні процеси. Сьогодні виникає потреба систематизації 

законодавства підсумками якої мало б стати прийняття Інвестиційного 

Кодексу України. Систематизація інвестиційного законодавства України має 

здійснюватись у формі його кодифікації та інкорпорації із визначенням 

першочергових та перспективних законів, інших нормативно-правових актів. 

Перші спроби в напрямку прийняття Інвестиційного Кодексу були 

здійснені 7 лютого 2002 року, на розгляд Верховної Ради внесено народним 

депутатом України О. Пухкалом проект Інвестиційного Кодексу України № 

9048, який був розроблений Комітетом з питань економічної політики, 
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управління народним господарством, власності та інвестицій, однак на той 

час він так і залишився тільки проектом. Варто зазначити, що було також 

запропоновано ряд авторських проектів кодексу серед яких Г. Степанським, 

Д. Задихайлом та іншими. У 2012 році робоча група Комітету з економічних 

реформ «Впровадження Національних проектів та інвестицій» прийняла 

рішення про підготовку Інвестиційного кодексу. Станом на 01 січня 2015 

року Інвестиційний кодекс України ще не підготовлений та не прийнятий. 

Прийняття Інвестиційного кодексу в Україні допоможе систематизувати 

діюче інвестиційне законодавство, яке роздрібнене різноманітністю 

документів, що практично неможливе для користування, та сприятиме 

прозорості інвестиційної діяльності оскільки з прийняттям кодексу буде 

припинено дію ряду нормативно-правових актів, які суперечать одні одним, 

створенню цілісної і взаємоузгодженої системи законодавства в 

інвестиційній сфері. 

Іншою важливою формою регулювання інвестиційних процесів є їх 

фінансове забезпечення (див. табл. 1.2). Важливість фінансового 

забезпечення підтверджує і той факт, що результатом першої (дослідницької 

стадії) запропонованої структури інвестиційного процесу є прийняття 

рішення інвестора інвестувати (п. 1.1), яке приймається тільки тоді, коли є 

відповідні фінансові ресурси, в іншому разі інвестор може стати 

неплатоспроможним на одній зі стадій інвестиційного процесу. 

Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» 

джерелами фінансування інвестиційних процесів є [132]: 

 власні фінансові ресурси інвестора (прибуток, амортизаційні 

відрахування, відшкодування збитків від аварій, стихійного лиха, грошові 

нагромадження і заощадження  громадян, юридичних осіб тощо); 

 позичкові фінансові кошти інвестора (облігаційні позики, 

банківські та бюджетні кредити); 

 залучені фінансові кошти інвестора (кошти, одержані від продажу 

акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб); 
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 бюджетні інвестиційні асигнування; 

 безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, 

підприємств і громадян. 

Найстабільнішим джерелом фінансування інвестиційних процесів є 

власні інвестиційні ресурси, отримані завдяки прибутковій господарській 

діяльності (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Джерела фінансування капітальних інвестицій у 2009-2014 рр., тис. грн. 

Джерела фінансування 
Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Кошти державного 

бюджету 
8360,8 8922,3 16693,9 9355,4 6000,5 1511,2 

Кошти місцевих 

бюджетів 
5914,5 4505,1 6897,0 4317,1 6649,7 5276,8 

Власні кошти 

підприємств та 

організацій 

127435,4 96208,4 130487,5 104736,7 152862,8 145883,7 

Кредити банків та інші 

позики 
25587,5 19872,0 28378,7 23576,0 30558,5 17992,3 

Кошти іноземних 

інвесторів 
8209,4 3280,7 4010,6 2018,7 3722,5 5536,6 

Разом 192878,0 157617,0 211549,1 165808,4 231322,6 204061,7 

Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики. 

*дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції. 

 

До власних джерел фінансування інвестиційних процесів відносять 

прибуток від основної операційної діяльності, від фінансово-інвестиційної 

діяльності та від позареалізаційних операцій, амортизаційні відрахування, 

надходження від реалізації вибулих основних засобів. Окрім того джерелом 

фінансування основних засобів, що не вимагає вкладень, є їх індексація. 

Варто зазначити, що частка власних коштів підприємств та організацій в 

обсязі капітальних інвестицій впродовж останніх років становить понад 

половину 

Інвестиційний процес в Україні характеризується відсутністю 

стабільності та значною залежністю обсягів капітальних інвестицій від 

зовнішніх та внутрішніх факторів. Відновлення інвестиційної активності у 
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післякризовий період розпочався зі суттєвим відставанням від динаміки 

економічного зростання. Лише у 2011 р. вдалося зупинити процес зменшення 

обсягів капітальних інвестицій та забезпечити приріст обсягу капітальних 

інвестицій на рівні 34,2% порівняно з 2010 роком. Проте вже у 2012 році 

тенденція до зменшення обсягів капітальних інвестицій поновлюється. 

Аналіз структури джерел фінансування капітальних інвестицій 

доводить суттєве зменшення частки фінансування за рахунок коштів 

державного (з 4,33% у 2009 році до 0,74% у 2014 р.) та місцевого бюджетів (з 

3,26% у 2011 році до 2,59% у 2014 р.). Суттєво зменшується і частка 

фінансування капітальних інвестицій за рахунок коштів іноземних інвесторів 

(з 4,26% у 2009 році до 2,71% у 2014 р.) (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Частки джерел фінансування капітальних інвестицій у 2009-2014 рр.,% 

Джерела фінансування 
Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Кошти державного 

бюджету 
4,33 5,66 7,89 5,64 2,59 0,74 

Кошти місцевих бюджетів 3,07 2,86 3,26 2,60 2,87 2,59 

Власні кошти 

підприємств та 

організацій 

66,07 61,04 61,68 63,17 66,08 71,49 

Кредити банків та інші 

позики 
13,27 12,61 13,41 14,22 13,21 8,82 

Кошти іноземних 

інвесторів 
4,26 2,08 1,90 1,22 1,61 2,71 

Разом 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики 

*дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції 

 

Фактичне зменшення частки коштів державного та місцевих бюджетів 

у загальному обсязі капітальних інвестицій поглиблюється обмеженістю 

напрямів бюджетного фінансування капітальних інвестицій. У 2013-2014 

роках найбільший обсяг бюджетних коштів було спрямовано на проекти у 

сфері енергозбереження, у розвиток інфраструктури та вітчизняного 

автомобілебудування. Оскільки зазначені проекти мають виражену 
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регіональну приналежність, то загалом заходи бюджетної підтримки не 

можна вважати рівномірними для усіх регіонів України.  

Варто зазначити, що важливе місце в системі розподілу бюджетних 

коштів належить інвестиційним субвенціям. Відповідно до Бюджетного 

кодексу України «…розподіл субвенції на виконання інвестиційних програм 

(проектів) здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України, з урахуванням завдань і заходів державної стратегії регіонального 

розвитку, регіональних стратегій розвитку на підставі формалізованих 

параметрів, що базуються на фактичних та прогнозних показниках 

економічного та соціального розвитку відповідної території (основними з 

яких є показники обсягу промислового виробництва, обсягу валової 

продукції сільського господарства, обсягу інвестицій в основний капітал, 

рівня щільності населення, рівня безробіття населення, доходів населення у 

розрахунках на одну особу, середньомісячної заробітної плати 

працівників»[12]. Варто зауважити, що в такій ситуації критерії відбору для 

надання інвестиційних субвенцій є абстрактними, а механізм повернення за 

неефективного їх використання не визначений. 

Варто зауважити, що фінансове забезпечення інвестиційних проектів 

передбачається через створений у 2012 році Державний фонд регіонального 

розвитку, кошти якого спрямовувались на фінансування [119]: 

 державної стратегії регіонального розвитку та регіональних 

стратегій розвитку; 

 державних цільових програм та інвестиційних програм (проектів) у 

частині виконання заходів регіонального розвитку; 

 угод щодо регіонального розвитку та програм подолання 

депресивності територій; 

 державних програм розвитку транскордонного співробітництва; 

 програм і заходів соціально-економічного розвитку регіонів, 

включаючи програми і заходи розвитку окремих адміністративно-

територіальних одиниць (зокрема малих міст, гірських населених пунктів, 
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населених пунктів зон спостереження тощо). 

Водночас досвід функціонування Фонду впродовж 2013 року засвідчив 

наявність низки недоліків, які деформують природу Фонду як джерела 

цільового проектного фінансування у регіонах.  

Зокрема, не дотримано нормативи формування кошторису Фонду 

(фактичне фінансування затверджено у обсязі 0,3 % за встановленого 

Бюджетним кодексом нормативу не менше 1 % доходів загального фонду 

державного бюджету); залишається значний простір для адміністративного 

втручання у розподіл коштів Фонду та їх спрямування на цілі, що не 

відповідають завданням стимулювання регіонального розвитку. Так, 

упродовж 2013 року за рахунок коштів Фонду передбачено фінансування 

робіт з будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів переважно у сфері 

освіти, охорони здоров’я, культури, житлово-комунального господарства, що 

загалом дублює субвенційні механізми бюджетної підтримки [6, с. 5]. 

У 2015 році кошти Державного фонду регіонального розвитку 

заплановано спрямовувати на фінансування [117, 119]:  

 впровадження проектів співробітництва територіальних громад; 

 заходів з підтримки добровільно об’єднаних територіальних громад 

 об’єктів з високим ступенем будівельної готовності, що будуть 

прийняті в експлуатацію у 2015 році; 

 розроблення проектної документації для проектів, що 

фінансуватимуться за рахунок міжнародних кредитних ресурсів, 

спрямованих на відновлення Донецької та Луганської областей; 

 інше. 

Варто зауважити, що позитивною є динаміка (див. табл .2.2) частки 

фінансування капітальних інвестицій за рахунок власних коштів підприємств 

та організацій (з 66,07% до 71,49% впродовж 2009-2014 рр.). На фоні 

погіршення фінансових результатів діяльності більшості суб’єктів 

господарювання визначена тенденція відображає можливість уповільнення 

інвестиційної активності в короткостроковій перспективі. Зазначене 
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доводить необхідність пошуку додаткових джерел фінансування капітальних 

інвестицій. 

У структурі формування власних інвестиційних ресурсів ключову роль 

відіграють амортизаційні відрахування. Ефективність прискореної 

амортизації полягає в тому, що [111]: 

 суб’єкти господарювання одержують додаткові кошти, не обтяжені 

податком (на відміну від прибутку); 

 на амортизаційні відрахування не впливають кон’юнктурні зміни в 

економіці (спад виробництва, зміна цін і ставок за кредитами), тобто вони є 

стабільним джерелом фінансових ресурсів на підприємстві; 

 амортизаційні відрахування є власними коштами підприємств, 

тобто не передбачають виплату відсотків за кредитами, а це в цілому 

підвищує ефективність виробництва; 

 наявність амортизаційного фонду і необхідність використовувати 

його за цільовим призначенням змушують керівництво підприємства 

витрачати ці кошти на оновлення обладнання, що збільшує його 

конкурентоспроможність; 

 прискорена амортизація дозволяє підприємцям отримувати 

додаткові кошти в перші роки використання основних засобів. 

У світовій практиці введення амортизаційних відрахувань є одним із 

ефективних методів стимулювання інвестиційних процесів. Наприклад, у 

Великій Британії передбачена диференційована норма амортизації залежно 

від розмірів підприємства. Амортизаційні відрахування відносно інвестицій в 

інноваційну діяльність можуть досягати 100 %. У Японії норма прискореної 

амортизації може становити і 200 %. Найвищі норми амортизації 

застосовують у Японії, Канаді та Швеції, найнижчі – в Австрії та Франції. 

Варто зазначити, що обсяг амортизаційних відрахувань в Україні є 

меншим порівнянно з іншими країнами світу. Найперше різниця зумовлена 

відсутністю зацікавлених підприємців в оновленні основних засобів. Однією 

із причин такої тенденції є індексація та переоцінка основних засобів, що 
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сприяють збільшенню амортизаційних відрахувань та зменшенні бази 

оподаткування. Таким чином, у інвестора не виникає потреби у спрямуванні 

коштів на оновлення основних фондів. 

Не зважаючи на зменшення частки коштів іноземних інвесторів, що 

спрямовуються на фінансування капітальних інвестицій, вона є зіставною з 

часткою фінансування з місцевих бюджетів (див. табл. 2.2). Обсяг залучених 

з початку інвестування ПІІ (акціонерного капіталу) в економіку України 

станом на 01 січня 2015 року становив 45916,0 млн дол. США.  

У 2014 р. в економіку України іноземні інвестори вклали 2451,7 млн 

дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Зменшення капіталу за 

цей період становить 13592,1 млн дол. (у т.ч. за рахунок курсової різниці – 

12246,5 млн дол.). Інвестиції надійшли зі 130 країни світу. За даними 

Державної служби статистики із країн ЄС від початку інвестування внесено 

35575,5 млн дол. США інвестицій (77,5% загального обсягу акціонерного 

капіталу), з інших країн світу – 10340,5 млн дол. США (22,5%). До десятка 

основних країн-інвесторів, на які припадає майже 83% загального обсягу 

прямих інвестицій, входять: Кіпр – 13710,6 млн дол. США, Німеччина – 

5720,5 млн дол. США, Нідерланди – 5111,5 млн дол. США, Російська 

Федерація – 2724,3 млн дол. США, Австрія – 2526,4 млн дол. США, Велика 

Британія – 2145,5 млн дол. США, Вірґінські Острови (Брит.) – 1997,7 млн 

дол. США, Франція – 1614,7 млн дол. США, Швейцарія – 1390,6 млн дол. 

США та Італія – 999,1 млн дол. США [Додаток Ж]. 

Лідерські позиції Кіпру серед основних країн-інвесторів України 

пояснюється надзвичайно низьким податком (4,25%) на прибуток для 

офшорних компаній у Кіпрі. Ратифікована Законом України від 04 липня 

2013 року «Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про 

уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням 

стосовно податків на доходи» [80] закриває Кіпр як офшорну зону, 

власникам великого бізнесу тепер буде невигідно вкладати гроші у кіпрські 

банки та здійснювати фінансові операції звідти, проте крім нього у світі є ще 
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29 таких зон. Найбільш популярними країнами з офшорами можуть стати 

Монако, Чорногорія, Хорватія, Мальта та інші. Ці європейські країни 

знаходяться географічно близько до України, а їхня економічне й політичне 

становище прогнозоване.  

Варто зауважити, що на підприємствах промисловості зосереджено 

14817,1 млн дол. США (32,3%) ПІІ у тому числі у переробну промисловість – 

12569,5 млн дол. США, добувну промисловості і розроблення кар’єрів – 

1461,2 млн дол. США, з постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря – 717,0 млн дол. США У підприємства 

металургійного виробництва, виробництво готових металевих виробів 

унесено 5538,3 млн дол. США ПІІ, виробництво харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів – 2732,4 млн дол. США, виробництво гумових і 

пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 1219,9 млн 

дол. США, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і 

устаткування – 1012,3 млн дол. США, виробництва хімічних речовин і 

хімічної продукції – 898,0 млн дол. США
 
[89]. 

В установах фінансової та страхової діяльності акумульовано11537,4 

млн дол. США, або 25,1% загального обсягу ПІІ, на підприємствах оптової та 

роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 6019,2 

млн дол. США (13,1%), в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим 

майном, – 3804,4 млн. дол. США (8,3%), професійну, наукову та технічну 

діяльність, – 2837,0 млн дол. США (6,2%) [89]. 

Упродовж 2014 року ПІІ здебільшого спрямовувались у місто Київ 

(49,5 %), Дніпропетровську (16,9%), Донецьку (5,6 %), Харківську (3,8 %) 

Київську, Одеську та Львівську області. В інші регіони України скеровано 

ПІІ, які в порівнянні із загальним обсягом ПІІ становили менше 3%, що 

посилює незбалансованість у розвитку регіонів [Додаток З]. 

Серед методів подолання незбалансованості фінансування 

інвестиційних процесів в регіонах України є залучення інвестиційних 

ресурсів за допомогою співпраці з міжнародними фінансовими організаціями 



75 

та міжнародної технічної допомоги. Надання міжнародної технічної 

допомоги відбувається не тільки у формі фінансової підтримки, а й надання 

консультативних послуг, обладнання тощо. 

Серед головних міжнародних організацій, що співпрацюють з 

Україною є Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародний 

банк реконструкції та розвитку, які надали фінансову допомогу для розвитку 

міської інфраструктури міст України у розмірі 632 млн євро. За результатами 

надання допомоги міжнародними фінансовими організаціями в Україні 

реалізується понад 30 проектів загальною вартістю 5,8 млрд дол. США. 

Технічну допомогу надають Канадське Агентство міжнародного 

розвитку (CIDA), Німецьке бюро міжнародного співробітництва (GIZ), Фонд 

чистих технологій (GTF), Швейцарське бюро співробітництва (SDC), 

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО), уряди інших країн. 

Проекти реалізуються в різних галузях економіки по всій території України 

(табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 

Міжнародна технічна допомога, яка здійснюється на території України 

Партнери, що 

надають технічну 

допомогу 

Адміністративно-територіальні 

одиниці задіяні в проекті 

Напрями технічної 

допомоги 

Термін 

реалізації 

проектів 

Канадське 

Агентство 

міжнародного 

розвитку 

міста Львівської та 

Дніпропетровської областей 

Місцевий економічний 

розвиток міст України 
2010-2014 рр 

міста Львівської області (Львів, 

Дрогобич, Червоноград) та 

Дніпропетровської області 

(Дніпропетровськ, Кривий Ріг, 

Нікополь) 

Планування розвитку 

областей та міст 

України 

2010-2015 рр. 

Німецьке бюро 

міжнародного 

співробітництва 

Івано-Франківськ, Миргород, 

Чернігів, Новоград-Волинський 

Заходи з 

енергоефективності 
2010-2013 рр. 

Одеса, Донецьк 
Створення 

енергетичних агентств 
2013-2017 рр. 

Швейцарське 

бюро 

співробітництва 

АР Крим, Вінницька, Сумська, 

Дніпропетровська, Івано-

Франківська, Закарпатська  

області 

проекту «Підтримка 

децентралізації в 

Україні» DESPRO 

2007-2017 рр. 

Джерело: складено автором на основі даних [103, 113] 

 

Серед областей, що найактивніше використовують міжнародну 
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фінансову та технічну допомогу для соціально-економічного та культурного 

розвитку регіонів, є: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, 

Івано-Франківська та Харківська області. 

Отже, аналіз сучасного стану забезпечення фінансовими ресурсами 

інвестиційної діяльності свідчить про велику незбалансованість 

фінансування інвестиційних процесів в регіонах України. Таким чином, 

одним із основних пріоритетів державного управління в цій сфері має стати 

пошук альтернативних джерел фінансування. Такими ресурсами можуть бути 

благодійні внески бізнесу, кошти територіальних громад чи грошові перекази 

трудових мігрантів. 

Варто зазначити, що обсяги грошових переказів трудових мігрантів у 

світовій економіці постійно зростають. За даними Світового банку обсяги 

приватних переказів у 2012 році становили 529 млрд доларів США, що у 

п’ять разів більше ніж у 2000 році, у 2014 році 435 млрд доларів США. 

Прогнозується, що обсяги переказів продовжуватимуть зростати й надалі 

приблизно на 8,8 % на рік і сягнуть у 2015 році 515 млрд доларів США [187]. 

Перекази трудових мігрантів формують окрему складову у 

міжнародному ринку капіталу – міграційний капітал. «…Міграційний 

капітал – це доходи мігрантів, які, за мінусом витрат на їхнє перебування в 

країні працевлаштування, направляються на батьківщину і використовуються 

для підвищення економічного та соціального рівня життя рідних і близьких, 

розвитку місцевих територій та країн загалом [16]. 

Сьогодні міграційний капітал являє собою потужний ресурс грошових 

потоків, який можна використати для фінансування соціально-економічного 

розвитку регіонів. Щоб міграційний капітал був відтворювальним ресурсом 

регіональної економіки, а не осідав у сімя’х трудових мігрантів потрібно 

його ефективне використання. В умовах нестачі фінансових ресурсів, одним 

із пріоритетних завдань органів державної влади та місцевого 

самоврядування є розробленням механізмів стимулювання залучення 

міграційного капіталу в економіку та його трансформація в інвестиційні 
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ресурси. 

Здійснюючи аналіз обсягів міграційного капіталу, варто зазначити, що 

в засобах масової інформації наводяться суперечливі дані. Дана проблема 

пояснюється відсутністю в Україні методології розрахунку надходжень 

міграційного капіталу, а також використання мігрантом неофіційних 

способів передачі коштів. За даними Національного банку України у 2013 

році обсяги приватних грошових переказів із-за кордону збільшилися на 

13,4% – до 8,5 млрд дол. США. Співвідношення обсягів грошових переказів 

до ВВП збільшилося до 4,7% (у 2010-2012 роках воно становило 4,3%) [108]. 

За підсумками другого кварталу 2013 року в Україну надійшло приватних 

грошових переказів на суму 2,056 млрд дол. США, що на 15,64% більше, ніж 

у першому [108].  

Кількість капіталу, переведеного через міжнародні платіжні системи, 

значно перевищило обсяг коштів, що надійшли через банківські рахунки. За 

підсумками другого кварталу 2013 року, в порівнянні з першим кварталом, 

виріс обсяг коштів, що надійшли в Україну за допомогою міжнародних 

платіжних систем – на 24%, або 186 млн дол. США до 961 млн дол. США 

[51]. Найменше виріс обсяг коштів, переведених через кореспондентські 

рахунки банків – на 7,52%, або 57 млн дол., до 815 млн дол. США в першому 

кварталі. За даними аналізу кількість переведених через міжнародні системи 

грошей перевищила обсяг коштів, що надійшли через рахунки банків, на 146 

млн. дол. кількість грошей, ввезених в Україну неофіційним шляхом, 

збільшилася на 14,29%, або 35 млн дол. – до 280 млн дол. У 2013 році обсяги 

приватних грошових переказів із-за кордону збільшилися на 13,4% – до 8,5 

млрд дол. США [108].  

Після фінансово-економічної кризи обсяги надходжень приватних 

грошових переказів в Україну поступово збільшуються (табл. 2.4). Це є 

закономірним явищем, оскільки мігранти намагаються фінансово підтримати 

свої сім’ї у важкі часи. Варто зазначити, що за останні роки продовжується 

зростання привабливості платіжних систем для переказу коштів із-за 
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кордону. 

Таблиця 2.4 

Динаміка обсягів приватних грошових переказів в Україну за 2009-

2014 рр. (млн дол. США)
 
[51] 

Показники 
роки 

2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Кореспондентські 

рахунки банків 
2832 2959 3252 3278 3293 2410 

Міжнародні платіжні 

системи 
1825 2126 2804 3213 4084 3190 

Неформальними 

каналами 
713 777 963 1035 1160 889 

Разом 5370 5862 7019 7526 8537 6489 
Джерело: складено автором на основі даних Національного банку України. 

*дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції. 

 

Якщо у 2008-2009 рр. через такі системи проходила третина обсягів 

переказів в Україну, то 2011 році їхня частка зросла до 40%, а 2012 року вона 

становила 43%.За оцінками Національного банку України, обсяги коштів, що 

надійшли у країну неформальними каналами (шляхом передавання готівки 

або матеріальних цінностей від одного домогосподарства іншому), за 2012 

рік (як і 2011 р.) становили 1,0 млрд дол. США, або 13,8% від загальних 

обсягів грошових переказів в Україну. Для визначення значимості 

міграційного капіталу як джерела фінансування інвестиційних процесів 

порівнюємо обсяг грошових переказів мігрантів з обсягами ПІІ (рис. 2.2.).  

Грошові перекази мігрантів є більш стабільними в порівнянні з іншими 

джерелами зовнішніх надходжень, такими, як ПІІ чи офіційна допомогою з 

метою розвитку. В деяких випадках перекази можуть навіть зростати в 

періоди економічної чи політичної нестабільності в країні походження 

мігрантів. Однак в Україні економічний спад та військове протистояння 

супроводжується скороченням обсягу грошових переказів. Згідно з даними 

Національного банку України обсяг грошових переказів в Україну за перше 

півріччя 2014 року скоротився на 13,2% в порівнянні з відповідним періодом 

попереднього року [52].  



79 

8710

10911

5634 5986
6473

6013

2860 2451

4922
6177

5370
5860

7019

7526

8537
6489

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

м
л

н
. 
д

о
л

. 
С

Ш
А

роки

Прямі іноземні інвестиції Обсяг міграційного капіталу

Рис. 2.2. Динаміка надходжень міжнародного капіталу в Україну, 

2007-2014 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі даних Державної служби статистики та 

Національного банку України 

 

Таке падіння обсягу переказів зіставне зі скороченням обсягів 

грошових переказів в 2009 році в результаті економічної кризи в основних 

країнах перебування українських мігрантів. Головною причиною зменшення 

обсягів грошових переказів у 2014 році може бути незначне зростання 

економіки (Росії, США, Німеччині, Великій Британії) чи навпаки, 

уповільнення спаду економіки (Греції, Італії, Кіпрі). 

Скорочення обсягу грошових переказів за 2014 року тільки на третину 

пояснюється скороченням грошових переказів з Росії в основному через 

девальвацію російського рубля по відношенню до долара США. Майже 

рівномірне зниження переказів з усіх країн можна пояснити тим, що в умовах 

нестабільної фінансової системи мігранти надають перевагу переказам 

неофіційними шляхами.  

Таким способом українські мігранти можуть застрахуватись від 

введення адміністративних заходів для регулювання валютного ринку, що 

особливо привабливо в умовах постійної девальвації та значної відмінності 
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обмінних курсів на офіційному та чорному валютних ринках. Дані 

Національного банку України щодо обсягів переказів неформальними 

шляхами ґрунтуються на експертній оцінці, тому не відображають остаточні 

дані. 

Масштаби та динаміка переказів мігрантів закономірно обумовили 

питання щодо їх впливу на соціально-економічний розвиток. В науковій 

літературі дискутуються з цього приводу три основні теми: вплив переказів 

на добробут домогосподарств, боротьбу з бідністю та майнове розшарування; 

на зайнятість, виробництво та економічний розвиток; на скорочення 

дефіциту торгового та платіжного балансу. Тобто, результати переказів 

вивчаються на мікро-, мезо- та макрорівнях. 

Однак усі дослідники погоджуються із такими наслідками переказів як 

підвищення добробуту численних домогосподарств з низьким та середнім 

рівнем доходу, приплив грошової валюти, необхідної для підтримки 

платіжного балансу та покриття імпорту, яку неможливо отримати в рамках 

національної економіки, а також накопичення додаткового капіталу для 

економічного розвитку. За такої ситуації виникає необхідність пошуку 

шляхів використання міграційного капіталу як альтернативних інвестиційних 

ресурсів. 

Отже, проаналізувавши сучасний стан державного управління 

інвестиційними процесами, виявлено, що воно здійснюється у прямій та 

опосередкованій формі. Опосередковане державне управління реалізується у 

вигляді державного регулювання умов інвестиційної діяльності. Серед 

різноманітних форм державного регулювання інвестиційної діяльності, 

особлива увага у дослідженні сконцентрована на аналізі створення 

сприятливих економічних умов для розвитку інвестиційних процесів та 

фінансуванні інвестиційних процесів. 

На основі аналізу джерел фінансування інвестиційних процесів 

виявлено значну незбалансованість в розрізі регіонів України. За такої 

ситуації, одним із пріоритетних напрямів державного регулювання 
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інвестиційних процесів має стати пошук альтернативних джерел 

фінансування, одним із яких може стати міграційний капітал. 

 

2.2. Аналіз фінансового забезпечення інвестиційних процесів в Україні 

методом кластерного аналізу 

 

У сучасних умовах економічна наука та практика використовують 

широкий спектр науково-методологічних та інструментальних засобів, серед 

яких чільне місце належить статистичним методам моделювання та аналізу. 

Результати використання цих методів можуть бути ефективними та 

прийнятними лише за правильного розуміння суті досліджуваних 

економічних процесів та явищ.  

Результати статистичного моделювання надають можливість не тільки 

виявити економічну сутність внутрішніх та зовнішніх умов функціонування 

об’єкту дослідження, проаналізувати взаємозв’язки та взаємозалежності між 

показниками, виявити серед них найбільш суттєві та важливі, передбачити 

потенційні наслідки господарських рішень. Для реалізації таких 

можливостей необхідно систематично проводити моніторинг соціально-

економічних процесів в окремих регіонах. На даний час сучасні комп’ютерні 

технології у поєднанні з кількісними методами моделювання та 

прогнозування перетворилися зі зручного та доступного інструментарію 

дослідження у невід’ємну складову дослідника, а побудовані статистичні 

моделі та їх оцінки є якісними, точними та надійними. 

Особливої важливості набувають результати статистичного 

моделювання та аналізу фінансового забезпечення інвестиційних процесів в 

регіонах України, оскільки характер та інтенсивність їх фінансування мають 

суттєві регіональні відмінності. Одним із таких методів визначення 

інвестиційної активності та фінансового забезпечення інвестиційних 

процесів може бути метод кластерного аналізу, який належить до 

багатовимірних статистичних методів. Метод кластерного аналізу полягає в 
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проведенні класифікація об’єктів дослідження за усіма ознаками одночасно 

на відміну від звичайних методів класифікації, за допомогою яких 

здійснюється класифікація об’єктів за однією із ознак. Такими об’єктами 

можуть бути країни, області, райони, а ознаками – показники їх соціально-

економічного розвитку.  

Для того, щоб виконати кластеризацію необхідно кількісно визначити 

поняття схожості та відмінності об’єктів дослідження між собою за усіма 

класифікаційними ознаками. У зв’язку з цим основним поняттям кластерного 

аналізу є поняття метрики або функції відстані між об’єктами. У результаті 

кластерного аналізу об’єкти класифікації будуть об’єктивно поділені на 

окремі групи – кластери.  

Проведення кластеризації здійснюється згідно з відповіднм алгоритмом 

і полягає у виконанні послідовності таких етапів: 

 вибір об’єктів для проведення кластеризації; 

 визначення чисельності ознак, за якими буде здійснюватись 

кластеризація; 

 вибір метрики кластеризації (оцінка міри подібності об’єктів); 

 утворення кластерів; 

На першому етапі дослідження сформовано вибірку із 24 областей 

України та Автономної Республіки Крим, що означає 25 спостережень – 

об’єктів дослідження. 

До ознак, за якими буде здійснюватися кластеризація, належать 

показники, за якими оцінюється стан фінансового забезпечення 

інвестиційних процесів. Оскільки фінансування інвестиційних процесів 

відбувається завдяки надходженню коштів різними шляхами (див. п. 2.1), то 

у множину ознак кластеризації вибрано низку таких показників: 

 капітальні інвестиції на одну особу у регіонах України, грн.; 

 прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на одну особу у 

регіонах України, дол. США; 

 кредити, надані не фінансовим корпораціям, млн грн; 
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 прибуток до оподаткування, млн грн; 

 збиток до оподаткування, млн грн. 

Оцінка міри подібності об’єктів, яка здійснюється на третьому етапі 

кластеризації, може проводитися за допомогою різних метрик. Близькі за 

вибраною метрикою об’єкти (одиниці сукупності) вважаються однорідними 

та належать до одного кластеру. Найбільш поширеною методикою 

визначення міри подібності об’єктів є стандартна евклідова відстань, яка 

розраховується за формулою (2.1):
   

 

 
0,5 (2.1) 

де  – евклідова відстань між j-ю та k-ю одиницями сукупності, , 

стандартизовані значення i-ї ознаки в j-ій та k-ій одиницях 

сукупності [59]. 

У роботі використано два основні методи формування кластерів: 

 Ієрархічні агломеративні методи відомі як деревовидна 

кластеризація; 

 Метод К-середніх. 

Ієрархічні агломеративні методи – група ієрархічних (ітераційних) 

методів, які використовуються у тому випадку, коли кількість кластерів 

наперед невідома. Згідно з алгоритмом цього методу початкова множина n 

об’єктів дослідження розглядається як сукупність n окремих кластерів. На 

першому кроці два об’єкти, які найближчі один до одного згідно з метрикою 

об’єднуються в новий окремий кластер. В результаті нова множина кластерів 

складатиметься з (n-1)-го кластера. Знову об’єднується в один кластер два 

об’єкти, відстань між якими найменша. Цей процес повторюється доти, поки 

на останньому кроці не буде отримано лише один кластер, який складається 

з усіх елементів сукупності [59]. 

У методі K-середніх кількість кластерів задається дослідником, тобто 

наперед відома. Проведення кластеризації методом K-середніх реалізується 

покроково шляхом утворення груп за принципом «найближчого центра» [59, 
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c. 48; 92]:  

 на першому кроці здійснюється орієнтовний поділ сукупності на 

класи і визначаються центри тяжіння (багатовимірні середні) цих класів;  

 на другому кроці визначаються Евклідові відстані одиниць 

сукупності до центрів тяжіння виділених кластерів, і кожна з них належить 

до того кластера, центр тяжіння якого найближчий; 

 на третьому кроці розраховуються нові центри тяжіння кластерів. 

Кроки 2 і 3 повторюються доти, поки склад кластерів не стабілізується 

Методи кластерного аналізу, які реалізовані в ППП STATISTICA, 

використані для аналізу фінансового забезпечення інвестиційних процесів в 

Україні у 2010 та 2013 роках. Інформаційною основою дослідження 

послужили статистичні дані фінансового забезпечення інвестиційних 

процесів областей України та Автономної Республіки Крим у 2010 та 2013 

роках [Додаток К]. За методом K-середніх запропоновано поділ областей 

України на 4 кластери, загальна характеристика яких наведена в табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Характеристика кластерів сформованих за факторами фінансового 

забезпечення інвестиційних процесів (за даними 2010 року) 

Область 

Порядковий 

номер 

одиниці 

Номер кластеру 
Відстань до найближчого 

кластерного центру 

Вінницька C1 4 606.251 

Волинська  C2 4 820.8362 

Дніпропетровська C3 2 0.00 

Донецька  C4 3 6652.495 

Житомирська  C5 4 1364.521 

Закарпатська  C6 4 1347.250 

Запорізька  C7 4 3107.798 

Івано-Франківська  C8 4 747.0126 

Кіровоградська  C9 4 766.7454 

Луганська  C10 4 1225.048 

Львівська C11 4 2539.415 

Миколаївська  C12 4 700.4874 

Одеська  C13 3 3414.541 

Полтавська C14 4 2601.551 

Рівненська C15 4 1018.062 

Сумська C16 4 452.5135 

Тернопільська C17 4 898.8912 
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Продовження табл. 2.5 

Харківська C18 3 3742.140 

Херсонська C19 4 713.2938 

Хмельницька C20 4 779.3534 

Черкаська C21 4 241.6771 

Чернівецька C22 4 1241.368 

Чернігівська C23 4 825.2633 

АР Крим  C24 4 1134.454 

Київська  C25 1 0.00 
Джерело: складено автором на основі результатів ППП STATISTICA 

Примітка: згідно прийнятих позначень у ППП STATISTICA літера С означає 

спостереження (від англ. «case»- випадок), а Сn - номер спостереження 
 

З таблиці 2.5. видно, що серед чотирьох запропонованих кластерів є 

два кластери (перший та другий), які представлені однією областю – 

Київською та Дніпропетровською відповідно. Це пов’язано з тим, що 

Київська область займає лідерські позиції за усіма показниками фінансового 

забезпечення інвестиційних процесів, а Дніпропетровська має достатньо 

високий показник рівня ПІІ, капітальних інвестицій та кредитів, наданих не 

фінансовим корпораціям. Третій кластер включає області з високим 

значенням факторних ознак – Донецька, Одеська та Харківська. Четвертий 

кластер включає усі інші області України.  

Запропонований підхід дав можливість виконати багатовимірний 

аналіз рівня фінансового забезпечення інвестиційних процесів в 

регіональному розрізі за усіма факторами, залученими до дослідження. 

Такий поділ може бути обґрунтований низьким рівнем інвестиційної 

привабливості значної частини регіонів України, недосконалістю державного 

управління інвестиційними процесами, низькою мотиваційною 

зацікавленістю громадян до участі в інвестиційних фондах, нерозвиненою 

інвестиційною інфраструктурою більшості областей України тощо.  

З метою глибшого та системного аналізу фінансового забезпечення 

інвестиційних процесів в Україні для статистичних даних 2010 року було 

застосовано також інший метод класифікації – ієрархічну агломеративну 

кластеризацію. В результаті виконання відповідної процедури ППП 

STATISTICA отримано дендрограму - ієрархічне кластерне дерево (рис.2.3). 
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Дендрог рама для 25 спостережень

М етод одиничног о звя'язку

Евклідова відстань
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Дніпропетровська

Донецька
Харківська
О деська

Полтавська
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Львівська

Луг анська
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М иколаї вська
І вано- Ф ранківська

Черкаська
Сумська

Херсонська
Волинська

Хмельницька
Тернопільська

Рівненська
Чернівецька

Закарпатська
Житомирська

Черніг івська
Кіровог радська

Вінницька

 

Рис. 2.3. Дендрограма для 25 спостережень на основі результатів обробки 

статистичних даних за 2010 рік 

Джерело: результати ППП STATISTICA 

 

Детальний аналіз розташування об’єктів кластеризації (табл 2.6) дає  

підставу зробити такі висновки:  

 об’єкти С9 та С23 (Кіровоградська та Чернігівська області) – 

найбільш близькі (відстань між ними становить 444, 2990), і тому  

обєднуються в один кластер. Аналогічно в один кластер об’єднуються 

Закарпатська та Чернівецька області (з відстанню об’єднання 462, 8262), а 

також Тернопільська Хмельницька області (з відстанню об’єднання 

498, 0395); 

 аналогічно простежується послідовність формування інших 

кластерів, які характеризуються збільшенням кількості їх складових та 

зростаючим значенням відстаней об’єднання; 

 пропонуємо умовно структурувати дендрограму на 4 групи, 

об’єднавши в кожну окрему групу такі кластери, які близькі між собою і 

характеризуються однорідністю (табл 2.7).              . 
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Таблиця 2.6 

Схема об’єднань за алгоритмом кластерного аналізу за 2010 рік  

Відстань 

об’єднання 
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443,2990 С 9 С 23                        

462,8262 С 6 С 22                        

498,0395 С 17 С 20                        

511,3918 С 1 С 9 С 23                       

604,1106 С 15 С 17 С 20                       

696,6285 С 5 С 6 С 22                       

754,8553 С 5 С 6 С 22 С 15 С 17 С 20                    

829,7785 С 1 С 9 С 23 С 5 С 6 С 22                    

928,3538 С 2 С 19                        

1013,790 С 2 С 19 С 16                       

1127,720 С 1 С 9 С 23 С 5 С 6 С 22 С 15 С 17 С 20 С 2 С 19 С 16              

1222,758 С 1 С 9 С 23 С 5 С 6 С 22 С 15 С 17 С 20 С 2 С 19 С 16 С 21             

1531,863 С 1 С 9 С 23 С 5 С 6 С 22 С 15 С 17 С 20 С 2 С 19 С 16 С 21 С 8            

1665,212 С 1 С 9 С 23 С 5 С 6 С 22 С 15 С 17 С 20 С 2 С 19 С 16 С 21 С 8 С 12           

2385,755 С 1 С 9 С 23 С 5 С 6 С 22 С 15 С 17 С 20 С 2 С 19 С 16 С 21 С 8 С 12 С 24          

2603,082 С 1 С 9 С 23 С 5 С 6 С 22 С 15 С 17 С 20 С 2 С 19 С 16 С 21 С 8 С 12 С 24 С 10         

3486,281 С 1 С 9 С 23 С 5 С 6 С 22 С 15 С 17 С 20 С 2 С 19 С 16 С 21 С 8 С 12 С 24 С 10 С 11        

3711,416 С 1 С 9 С 23 С 5 С 6 С 22 С 15 С 17 С 20 С 2 С 19 С 16 С 21 С 8 С 12 С 24 С 10 С 11 С 7       

3988,424 С 1 С 9 С 23 С 5 С 6 С 22 С 15 С 17 С 20 С 2 С 19 С 16 С 21 С 8 С 12 С 24 С 10 С 11 С 7 С 14      

5945,469 С13 С 18                        

9962,100 С 1 С 9 С 23 С 5 С 6 С 22 С 15 С 17 С 20 С 2 С 19 С 16 С 21 С 8 С 12 С 24 С 10 С 11 С 7 С 14 С 13 С 18    

22116,28 С 1 С 9 С 23 С 5 С 6 С 22 С 15 С 17 С 20 С 2 С 19 С 16 С 21 С 8 С 12 С 24 С 10 С 11 С 7 С 14 С 13 С 18 С 4   

54239,85 С 1 С 9 С 23 С 5 С 6 С 22 С 15 С 17 С 20 С 2 С 19 С 16 С 21 С 8 С 12 С 24 С 10 С 11 С 7 С 14 С 13 С 18 С 4 С 3  

194159,5 С 1 С 9 С 23 С 5 С 6 С 22 С 15 С 17 С 20 С 2 С 19 С 16 С 21 С 8 С 12 С 24 С 10 С 11 С 7 С 14 С 13 С 18 С 4 С 3 С 25 

8
6

 
8

7
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Таблиця 2.7 

Характеристика кластерів, сформованих на основі дендрограми за 2010 рік 

Група 

Тип фінансового 

забезпечення 

інвестиційних процесів 

Області, що входять у групу 

1 Високий  
Дніпропетровська, Донецька, Київська, 

Одеська, Харківська 

2 Середній 

АРК, Запорізька, Івано-Франківська, 

Луганська, Львівська, Миколаївська, 

Полтавська, Сумська, Черкаська 

3 Низький 
Закарпатська,Чернівецька, Рівненська, 

Волинська, Херсонська 

4 Дуже низький 
Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, 

Тернопільська, Хмельницька, Чернігівська 

Джерело: розроблено автором на основі результатів ППП STATISTICA 

 

Наприклад, якщо встановити мінімальний діапазон з межами 440; 500 

то у одну групу ввійдуть Кіровоградська, Чернігівська, Житомирська, 

Вінницька, Тернопільська та Хмельницька області, що становлять четверту 

групу об’єднання. У іншу групу з діапазоном 500; 1100 увійдуть 

Закарпатська,Чернівецька, Рівненська, Волинська та Херсонська області. 

Наступний діапазони з межами 1100;4000 входить Сумська, Черкаська, 

Івано-Франківська, Миколаївська, Автономна Республіка Крим, Луганська, 

Львівська, Запорізька та Полтавська області. В останній діапазон з межами 

4000; 20000 входить Одеська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська та 

Київська області. Перша група регіонів являє собою сукупність областей з 

високим рівнем фінансового забезпечення інвестиційних процесів. Серед 

областей даної групи варто відмітити Київську область, яка має найвищі 

значення за усіма показниками. Друга група регіонів має середній рівень 

фінансової забезпечення інвестиційних процесів. Низький рівень 

фінансування інвестиційних процесів спостерігається у третій та четвертій 

групі регіонів. Порівнянно з іншими групами області четвертого типу мають 

найнижчі величини обраних для аналізу показників. Запропонований підхід 

може бути підставою для обґрунтування пропозицій щодо підвищення 

ефективності державного управління інвестиційними процесами в регіонах 
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України, зокрема щодо покращення фінансування інвестиційних процесів. 

Аналогічні дослідження проведено на основі статистичних даних за 

2013 рік. Це дало змогу не тільки провести кластеризацію, а й виявити 

тенденції та зміни, що відбулися у фінансуванні інвестиційних процесів 

порівняно з 2010 роком. В результаті обробки початкових даних з 

використанням ППП STATISTICA одержано такі результати (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Характеристика кластерів, сформованих за факторами фінансового 

забезпечення інвестиційних процесів (початкові дані 2013 року) 

Область 

Порядковий 

номер 

спостереження 

Номер кластеру 
Відстань до найближчого 

кластерного центру 

Вінницька C1 4 853.49 

Волинська  C2 4 997.19 

Дніпропетровська C3 2 0.00 

Донецька  C4 3 9264.19 

Житомирська  C5 4 1649.36 

Закарпатська  C6 4 1875.83 

Запорізька  C7 4 4094.71 

Івано-Франківська  C8 4 1029.11 

Кіровоградська  C9 4 737.93 

Луганська  C10 4 4149.80 

Львівська C11 4 4096.50 

Миколаївська  C12 4 1361.24 

Одеська  C13 3 4244.48 

Полтавська C14 4 2839.98 

Рівненська C15 4 1867.11 

Сумська C16 4 1215.31 

Тернопільська C17 4 947.25 

Харківська C18 3 6517.55 

Херсонська C19 4 1428.23 

Хмельницька C20 4 812.05 

Черкаська C21 4 624.01 

Чернівецька C22 4 2250.42 

Чернігівська C23 4 1526.69 

АР Крим  C24 4 5175.14 

Київська  C25 1 0.00 
Джерело: складено автором на основі результатів ПП STATISTICA 

 

Варто зауважити, що у 2013 році, як і у 2010 році, перший кластер 

представлений однією Київською областю, у другий кластер входить також 

одна область – Дніпропетровська, третій кластер – Донецька, Одеська та 
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Харківська, четвертий кластер включає усі інші області України. Така 

тенденція може свідчити про відсутність змін у розвитку інвестиційної 

діяльності більшості регіонів України впродовж 2010-2013 років.  

З метою поглиблення аналізу фінансового забезпечення інвестиційних 

процесів розраховано середні значення досліджуваних показників, 

диференційовані для кожного кластера зокрема (табл 2.9).  

Таблиця 2.9 

Середні значення для кластерів, сформованих за факторами фінансового 

забезпечення інвестиційних процесів (початкові дані 2013 року) 

Показник Середні значення факторів 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 

Кредити, надані нефінансовим 

корпораціям, млн.грн 
484315,0 158870,0 42847,67 6952.700 

Капітальні інвестиції на одну особу 

у регіонах України, грн 
12046.9 6457.8 4936.57 3500.765 

Прямі іноземні інвестиції 

(акціонерний капітал) на одну 

особу у регіонах України , дол. 

США 

1070.1 2547.0 736.53 341.625 

Прибуток до оподаткування, 

млн.грн 
13763.9 31978.2 13273.27 3040.020 

Збиток до оподаткування, млн. грн. 

 
6251.1 25186.2 13288.17 2813.420 

Джерело: складено автором на основі результатів ПП STATISTICA 

 

Варто зауважити, що перший кластер, представлений однією 

Київською областю, має найбільше значення серед інших кластерів за 

кредитами, наданих не фінансовим корпораціям (484315,0) та капітальних 

інвестицій на одну особу (12046,9). Так, обсяг капітальних інвестицій, 

залучених в Київську область, становить 6611,5 грн. на особу, що перевищує 

середнє значення даного показника у інших кластерах. Для проведення 

досліджень ми не використовували статистичні дані, що характеризують 

фінансове забезпечення інвестиційних процесів у місті Києві, оскільки за 

усіма показниками воно займає лідерські позиції серед інших міст та регіонів 

України. У другий кластер входить також одна область – Дніпропетровська, 

яка має найбільше середнє значення серед інших кластерів за прямими 
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іноземними інвестиціями (2547.0) та за прибутком до оподаткування 

(31978.2). У третьому кластері середнє значення за усіма показниками є 

менші за показниками попередніх двох кластерів та вищі ніж у четвертому 

кластері. У четвертий кластер входить найбільша кількість областей – 20, 

однак середнє значення усіх показників в кластері є найменше порівнянно з 

іншими.  

Подальшим дослідженням є проведення типологізації регіонів України 

на основі застосування ієрархічної кластеризації. В результаті обробки 

статистичних даних за 2013 рік на ПП STATISTICA обраним методом, 

одержано дендрограму (рис.2.4).  Дендрог рама для 25 спостережень

М етод одиничног о зв'язку

Евклідова відстань

0 50000 1E5 1. 5E5 2E5 2. 5E5 3E5 3. 5E5

Відстань об'єднань

Киї вська
Дніпропетровська

Донецька
Харківська
О деська

Луг анська
АР К

Львівська
Запорізька

Полтавська
М иколаї вська
Кіровог радська

Волинська
Рівненська

І вано- Ф ранківська
Чернівецька
Херсонська

Закарпатська
Черніг івська

Житомирська
Черкаська

Хмельницька
Тернопільська

Сумська
Вінницька

 

Рис. 2.4. Дендрограма для 25 спостережень на основі результатів обробки 

статистичних даних за 2013 рік 

Джерело: результати ПП STATISTICA 

 

Одержана в процесі проведення розрахунків схема об’єднання (Табл. 

2.10) допомагає прийняти раціональне рішення щодо числа груп кластерів. 

Як і за даними 2010 року, у 2013 році обрано поділ на чотири кластера.  

За даними таблиці 2.10 в четверту групу мають ввійти області, 

мінімальний діапазон відстаней об’єднань з межами 500; 1100, а саме 

Житомирська, Чернігівська, Тернопільська, Хмельницька, Сумська та інші. 
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Таблиця 2.10 

Схема об’єднань за алгоритмом кластерного аналізу за 2013 рік 

Відстань 

об’єднання 

Схема об’єднань 
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501,6316 C 5 C 23                        

666,6313 C 17 C 20                        

809,7513 C 16 C 17 C 20                       

848,0096 C 5 C 23 C 6                       

946,3040 C 16 C 17 C 20 C 21                      

1065,296 C 1 C 16 C 17 C 20 C 21                     

1083,727 C 5 C 23 C 6 C 19                      

1134,045 C 5 C 23 C 6 C 19 C 22                     

1156,404 C 1 C 16 C 17 C 20 C 21 C 5 C 23 C 6 C 19 C 22                

1282,988 C 1 C 16 C 17 C 20 C 21 C 5 C 23 C 6 C 19 C 22 C 8               

1464,593 C 1 C 16 C 17 C 20 C 21 C 5 C 23 C 6 C 19 C 22 C 8 C 15              

1551,778 C 1 C 16 C 17 C 20 C 21 C 5 C 23 C 6 C 19 C 22 C 8 C 15 C 2             

1559,050 C 1 C 16 C 17 C 20 C 21 C 5 C 23 C 6 C 19 C 22 C 8 C 15 C 2 C 9            

2965,007 C 1 C 16 C 17 C 20 C 21 C 5 C 23 C 6 C 19 C 22 C 8 C 15 C 2 C 9 C 12           

3206,446 C 7 C 11                        

6552,397 C 7 C 11 C 24                       

6645,455 C 1 C 16 C 17 C 20 C 21 C 5 C 23 C 6 C 19 C 22 C 8 C 15 C 2 C 9 C 12 C 14          

7019,424 C 1 C 16 C 17 C 20 C 21 C 5 C 23 C 6 C 19 C 22 C 8 C 15 C 2 C 9 C 12 C 14 C 7 C 11 C 24       

9526,295 C 1 C 16 C 17 C 20 C 21 C 5 C 23 C 6 C 19 C 22 C 8 C 15 C 2 C 9 C 12 C 14 C 7 C 11 C 24 C 10      

13259,51 C 13 C 18                        

15518,41 C 1 C 16 C 17 C 20 C 21 C 5 C 23 C 6 C 19 C 22 C 8 C 15 C 2 C 9 C 12 C 14 C 7 C 11 C 24 C 10 C 13 C 18    

28740,51 C 1 C 16 C 17 C 20 C 21 C 5 C 23 C 6 C 19 C 22 C 8 C 15 C 2 C 9 C 12 C 14 C 7 C 11 C 24 C 10 C 13 C 18 C 4   

103693,0 C 1 C 16 C 17 C 20 C 21 C 5 C 23 C 6 C 19 C 22 C 8 C 15 C 2 C 9 C 12 C 14 C 7 C 11 C 24 C 10 C 13 C 18 C 4 C 3  

326555,0 C 1 C 16 C 17 C 20 C 21 C 5 C 23 C 6 C 19 C 22 C 8 C 15 C 2 C 9 C 12 C 14 C 7 C 11 C 24 C 10 C 13 C 18 C 4 C 3 C 25 

 

9
2
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У третю групу ввійшли області з діапазоном відстаней обєднань з 

межами 1100; 3000, а саме Чернівецька, Івано-Франківська, Рівненська, 

Волинська, Кіровоградська таМиколаївська області. У другу групу ввійшли 

області з діапазоном відстаней об’єднань з межами 3000; 13000, серед них 

Львівська, Запорізька, Полтавська Луганська області та Автономна 

Республіка Крим (табл. 2.11). У першу групу ввійшли області з діапазоном 

відстаней об’єднань з межами 13000; 330000, серед них Одеська, Харківська, 

Донецька, Дніпропетровська та Київська області. 

Таблиця 2.11 

Характеристика кластерів, сформованих на основі дендрограми за 2013 рік 

Група 

Тип фінансового 

забезпечення 

інвестиційних 

процесів 

Області, що входять у групу 

1 Високий  Дніпропетровська, Донецька, Київська, Одеська, Харківська  

2 Середній АРК, Запорізька, Луганська, Львівська, Полтавська  

3 Низький 
Волинська, Івано-Франківська, Кіровоградська, 

Миколаївська, Рівненська, Чернівецька 

4 Дуже низький 

Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Сумська, 

Тернопільська, Херсонська Хмельницька, Черкаська, 

Чернігівська,  
Джерело: розроблено автором на основі результатів ППП STATISTICA 

 

Якщо порівняти групування областей на основі дендрограм за 2010 та 

2013 роки, то можна зробити такі висновки: 

 у 2010 році так як і у 2013 році, у першу групу областей, які 

характеризуються високим рівнем фінансового забезпечення входять 

Одеська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська та Київська області. Це 

свідчить про стабільність інвестиційної привабливості цих регіонів. Варто 

зазначити, що у 2014-2015 роках нестабільна суспільно-політична ситуація та 

терористичні акти на сході країни, а саме у Донецькій та Луганській 

областях, поглибили негативні тенденції розвитку регіонів України. 

Актуальним на сьогодні залишається питання відновлення економіки та 

інфраструктури східних регіонів; 

 2010 році у другу групу класифікації, що характеризується 
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середнім рівнем фінансування інвестиційних процесів входило 9 областей, у 

2013 році їх кількість зменшилась до п’яти. Серед областей, які зберегли 

середній рівень фінансування інвестиційних процесів Запорізька, Львівська, 

Луганська, Полтавська області та Автономна Республіка Крим. У 2014 році 

відбулась анексія Автономної Республіки Крим, що свідчить про велику 

втрату інвестиційно привабливої території для України. Такі області як 

Сумська, Черкаська, Івано-Франківська та Миколаївська області, які у 2010 

році входили у другу групу, у 2013 році погіршили свої позиції. Сумська та 

Черкаська області у 2013 році ввійшли у четверту групу регіонів. Така 

тенденція пояснюється дуже низьким, в деяких моментах депресивним 

станом економіки регіонів; 

 у 2010 році у третю групу класифікації, яка характеризується 

низьким рівнем фінансового забезпечення інвестиційних процесів входило 

п’ять областей. Серед них: Чернівецька, Рівненська та Волинська області 

зберегли у 2013 році свої позиції у третій групі. Закарпатська та Херсонська 

області погіршили своє становище і у 2013 році ввійшли у четверту групу 

класифікації; 

 у 2010 році у четверту групу класифікації, яка характеризується 

дуже низьким рівнем фінансового забезпечення інвестиційних процесів 

входило шість областей України, у 2013 році їх кількість становила 9, що 

найперше свідчить про погіршення фінансового забезпечення інвестиційних 

процесів в деяких областях України. Позитивна тенденція спостерігається 

лише у фінансовому забезпеченні інвестиційних процесів на території 

Кіровоградської області, яка у 2010 році входила у четверту групу 

класифікації, а у 2013 році увійшла у третю групу класифікації. 

Отже, аналіз фінансового забезпечення інвестиційних процесів в 

Україні методами статистичного моделювання підтвердив відсутність 

суттєвих змін у покращенні фінансування інвестиційних процесів в регіонах 

впродовж 2010-2013 років. Таким чином, одним із першочергових завдань 

держави в цій сфері має стати розроблення механізмів залучення додаткових 
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альтернативних джерел фінансування інвестиційних процесів. 

 

2.3. Особливості формування та розвитку інвестиційної інфраструктури 

на макро- та мезорівні  

 

Результативність інвестиційного процесу визначається узгодженістю 

двох його основних складових: суб’єктів інвестиційної діяльності та 

елементів інвестиційної інфраструктури, які в процесі взаємодії 

перетворюють інвестиційні ресурси в нові доходні активи (див. п. 1.1.). В 

сучасних умовах децентралізації інвестиційних процесів вагомого значення 

набуває питання формування та розвитку інвестиційної інфраструктури на 

мезорівні (регіон). 

Розвиток інвестиційної інфраструктури найперше залежить від 

факторів впливу, ефективності її функціонування та територіальної 

організації. Здійснивши аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, слід 

зазначити, що багато науковців приділяють увагу дослідженню класифікації 

факторів впливу на інвестиційну інфраструктуру. Погоджуємось з думкою 

В. Герасимчук, яка пропонує таку класифікацію [22, с. 28]: 

 за змістом (економічні, соціальні, політико-правові, екологічні); 

 за напрямом впливу (внутрішні та зовнішні); 

 за характером впливу (стримуючі та активізуючі); 

 за динамікою розвитку (статичні та динамічні). 

Незважаючи на значний інвестиційний потенціал території та 

позитивний імідж, інвестор в процесі вибору територій для інвестування, 

надає перевагу тим із них, які можуть забезпечити швидкість, прозорість та 

багатоваріантність розміщення коштів у реальному секторі економіки. Навіть 

за наявності значних природних і трудових ресурсів, але за умови 

недостатнього рівня розвитку транспортного сполучення, комунікацій та 

різного роду об’єктів інфраструктури, інвестиційна привабливість території 

значно знижується. Це свідчить про необхідність розбудови інвестиційної 
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інфраструктури регіону та доведення її рівня до міжнародних вимог та 

стандартів. Окрім того, стан інвестиційної інфраструктури регіону відіграє 

головну роль в оцінюванні ефективності функціонування регіональної 

економіки.  

До основних елементів загальної інфраструктури можна віднести:  

 наявність митних переходів;  

 наявність аеропортів, морських і річкових вокзалів; 

 наявність теле- та радіокомпаній;  

 покриття території області мобільним зв’язком; 

 стан і щільність автошляхів та залізниць;  

 наявність автомагістралей;  

 стан та експлуатація фонді комерційної нерухомості (офісних, 

торговельних, складських, виробничих та інших типів приміщень);  

 якість водо-, газо-, електро-, теплопостачання;  

 наявність податкових пільг та інших інструментів стимулювання 

інвесторів;  

 можливості придбання або оренди земельних ділянок чи 

компонентів інфраструктури тощо [21, c.170]. 

Кожен із елементів загальної інфраструктури впливає на формування та 

нарощення інвестиційного потенціалу регіону та визначає рівень його 

інвестиційної привабливості (табл. 2.12). Без наявності елементів загальної 

інфраструктури та їх належного стану неможливо розраховувати навіть на 

первинний інтерес інвесторів до певної території.  

Сучасний стан, в якому перебуває загальна інфраструктура, не дає 

підстави говорити про якісні умови та навіть безпеку життя населення, 

конкурентоспроможність, інвестиційну привабливість регіонів та 

інноваційну активність у них, про повноцінне залучення та ефективне 

використання ресурсного потенціалу регіонів, досягнення європейських 

стандартів та інтегрування у світове економічне співтовариство [157].  
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За такої ситуації актуальною стає проблема вдосконалення управління 

інфраструктурою регіону, розв’язання якої потребує формування нових 

наукових засад інфраструктурної політики на рівні регіону. 

Таблиця 2.12 

Вплив складових елементів загальної інфраструктури на формування 

інвестиційного потенціалу [21, c. 171] 

Складові підсистеми 

загальної 

інфраструктури  

Основні об’єкти 

підсистеми 

інфраструктури 

Вплив підсистеми на формування та 

нарощення інвестиційного потенціалу 

Транспортна 

Залізничні колії, 

автошляхи з твердим 

покриттям, автомагістралі, 

повітряне сполучення 

Забезпечує транспортне сполучення 

між інвесторами, споживачами їх 

продукції чи послуг та 

постачальниками сировини, 

матеріалів, комплектуючих 

Телекомунікаційна 

Мобільні оператори та 

мережі, оператори 

провідного зв’язку, канали 

радіо- і телемовлення 

Створює можливості оперативного 

доступу різних видів комунікацій для 

вирішення організаційних, 

виробничих та фінансових питань  

Будівельна 

Фірми-забудовники, 

підрядники, архітектурно-

проектні бюро, 

ріелторські компанії 

Дозволяє втілювати будівельні 

інвестиційні проекти в регіоні без 

залучення зовнішніх підрядників, 

собівартість послуг яких буде у будь-

якому випадку дорожчою. Розвинений 

ринок нерухомості забезпечує 

інвесторам можливість територіально 

планувати розміщення виробництв, 

офісних і складських приміщень на 

засадах оптимізації витрат 

Ринок праці 

Біржі праці, центри 

зайнятості, кадрові, 

рекрутингові агентства, 

міграційні центри 

При здійсненні конкретних 

інвестиційних проектів передусім 

виникає питання пошуку 

кваліфікованої робочої сили, 

управлінського персоналу 

 

Для інвестора, під час вибору регіону для інвестування, велике 

значення мають елементи загальної та інвестиційної інфраструктури. У 

процесі аналізу інвестиційної інфраструктури важливе значення належить 

правильному визначенню її структурних складових. Вагомий внесок у 

визначення структурних елементів інвестиційної інфраструктури зробили 

такі вчені, як З. Ватаманюк, Т. Кушнір та З. Герасимчук. Вони вважають, що 

забезпечити інвестиційний процес спроможні такі складові як інституційні 
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інвестори, до яких автори відносять «…інститути спільного інвестування, 

інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, страхові компанії, пенсійні фонди, 

лізингові компанії, фінансові компанії, універсальні та спеціалізовані 

банки» [13]. 

Забезпеченість інвестиційною інфраструктурою визначається не просто 

сукупністю суб’єктів, а їх взаємодією з іншими учасниками інвестиційної 

діяльності. Сама по собі страхова фірма чи банк не є цілісною 

інфраструктурою, її значення зростає тільки у злагодженому механізмі 

взаємодії з іншими суб’єктами. Усі елементи інвестиційної інфраструктури 

можна звести до декількох складових: фінансово-кредитної, виробничої та 

інформаційно-обслуговуючої (рис. 2.5).  

Однією із головних складових інвестиційної інфраструктури є 

фінансово-кредитна, яка представлена сукупністю інститутів банківського 

типу та небанківськими інвестиційними інститутами (страхові компанії, 

венчурні фонди). Банківська мережа здійснює формування основної частки 

інвестиційних ресурсів та обслуговує найбільшу кількість клієнтів, які 

працюють з інвестиціями. Крім того, мережа банківських установ є найбільш 

розгалуженою, а кредитні ресурси, сформовані банківськими установами є 

основним джерелом фінансування інвестиційних потреб. Завдяки структурі 

організації банківської системи України забезпечується складний механізм 

реалізації фінансових відносин між банківськими установами та іншими 

суб’єктами інвестиційної діяльності, що проявляється у ефективності 

інвестиційної підтримки усіх галузей економіки. Негативною особливістю 

розвитку банківського сектора інвестиційної інфраструктури в Україні є 

диспропорція територіального розташування банківських установ, що 

зумовлена відсутністю у деяких областях самостійних банків-юридичних 

осіб (Вінницька, Житомирська, Чернівецька області та інші). Ще однією 

особливістю банківського сектора є те, що установи розміщуються в 

основному в містах і районних центрах, у сільській місцевості їх практично 

нема, що ускладнює створення конкурентного ринку банківських послуг.  
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Рис. 2.5. Елементи інвестиційної інфраструктури  

Джерело: розроблено автором на основі [22, с.18-26; 78, с. 184]                

Фінансово-кредитна складова 

Комерційні, інвестиційні та 

іпотечні банки 

Інвестиційні компанії та фонди 

Лізингові і факторингові компанії  

Страхові компанії 

Венчурні фонди і компанії 

Концерни Корпорації Акціонерні та інші 

товариства 

Малі та середні 

підприємства 

Виробничі 

холдинги 

Виробнича складова 

Органи 

законодавчої та 

виконавчої влади 

ДПА 

Митні органи 

Юридичні фірми 

Аудиторські фірми 

Оціночні та 

ріелторські фірми 

Нотаріальні контори 

Центри зайнятості 

Фонди розвитку 

підприємства, 

Державні фонди 

інвестування, 

Державний 

інноваційний фонд, 

Торгово-

промислові палати,  

Асоціації 

Технопарки 

Технополіси 

Індустріальні 

парки 

Соціотехнополіси 

Бізнес-інкубатори 

Науково-дослідні 

інститути 

 

Підприємства зв’язку  

Маркетингові фірми 

Консалтингові компанії 

ВНЗ 

Транспортні компанії 

Проектні фірми 

 

Біржі 

Інвестиційні 

ярмарки  

Аукціони  

Виставки 

 

Інформаційно-обслуговувальна складова 

9
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Це пояснюється тим, що клієнт вимушений вибирати банк не за 

критерієм «ціна-якість» його послуг, а за фактом його розташування [175, c. 

10]. Розвиток банківської інфраструктури повинен бути спрямваний на 

організацію широкого доступу до банківських послуг насамперед у сільській 

місцевості. 

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» за 

умов отримання дозволу Національного банку України банки мають право 

на: інвестування у статутні фонди та акції інших юридичних осіб; довірче 

управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та 

фізичними особами; операції за дорученням клієнтів або від свого імені з 

інструментами грошового ринку, з фінансовими фючерсами та опціонами, з 

інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках; депозитарну 

діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників цінних паперів [120]. 

Окрім інститутів банківського типу до фінансово-кредитної складової 

інвестиційної інфраструктури входять інститути небанківського типу: 

інвестиційні компанії та фонди, лізингові і факторингові компанії, страхові 

компанії, венчурні фонди і компанії, інститути спільного інвестування, 

кредитні спілки. Інститути небанківського типу допомагають формуванню 

повноцінної фінансово-кредитної складової інвестиційної інфраструктури, 

що забезпечує вільне переміщення фінансових ресурсів між економічними 

суб’єктами.  

Головною умовою ефективного функціонування фінансово-кредитної 

складової є співпраця банківських та небанківських інститутів. Співпраця 

банків і страхових компаній неможлива без взаємовигоди. До основних 

вигод, які отримує страхова компанія від консолідації, можна віднести: 

значне розширення клієнтської бази, можливість використання банківських 

активів як додаткового забезпечення страхових операцій, застосування 

банківського досвіду управління інвестиційними ресурсами [22, с. 117]. 

Великий потенціал для розвитку має реалізація банками через 

«банківське вікно» класичних послуг страхових компаній, зокрема 
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страхування життя, медичного страхування, різних видів майнового 

страхування, обов’язкового страхування цивільної відповідальності 

власників транспортних засобів перед третіми особами та водіїв від 

нещасних випадків тощо. Важливим напрямком взаємодії між 

небанківськими інвестиційними інститутами є співпраця лізингових та 

страхових компаній [22, с. 118]. 

Не менш важливою складовою інвестиційної інфраструктури є 

інформаційно-обслуговувальна, інститутами якої є: біржі, інвестиційні 

ярмарки, маркетингові фірми, консалтингові компанії, технопарки, 

технополіси, індустріальні парки, соціотехнополіси, бізнес-інкубатори, 

науково-дослідні інститути.  

У сучасній системі розширеного відтворення головними ключовими 

категоріями поряд із інвестиціями стають інновації, як взаємопов’язані 

процеси. Без інвестицій неможливі інновації, а інновації є критерієм 

ефективності інвестицій; інновації, забезпечуючи підвищення ефективності 

економіки, розширюють джерела інвестицій [95, с. 269]. Варто зазначити, що 

активізація інвестиційної та інноваційної діяльності відбувається завдяки 

створенню інститутів інформаційно-обслуговувальній складової, серед яких 

технопарки, технополіси, індустріальні парки, бізнес-інкубатори. 

В Україні з прийняттям Державної цільової економічної програми 

«Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2009-2013 роки» 

розбудова інвестиційної та інноваційної інфраструктури відбувається 

шляхом [125]:  

 створення цілісної інноваційної інфраструктури на базі наукових 

установ та вищих навчальних закладів;  

 підтримки і розвитку інноваційних малих підприємств;  

 створення інноваційної інфраструктури на регіональному рівні з 

одночасним забезпеченням міжрегіональної координації;  

 оптимізація і розширення мережі центрів інформаційно-

консультаційної підтримки інноваційної діяльності;  
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 розбудова інфраструктури кадрового забезпечення інноваційної 

діяльності.  

У 2011 році Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні» визначено стратегічні пріоритети інноваційної 

діяльності в Україні на 2011-2021 роки основними з яких є [143]: освоєння 

нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, 

ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії; 

ракетно-космічної галузі, створення індустрії наноматеріалів та 

нанотехнологій, сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, 

робототехніки.  

Новою формою ведення бізнесу стає створення індустріальних парків. 

Відповідно до Закону України «Про індустріальні парки», «індустріальний 

парк – це визначена ініціатором створення індустріального парку відповідно 

до містобудівної документації облаштована відповідною інфраструктурою 

територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати 

господарську діяльність у сфері промислового виробництва, а також 

науково-дослідну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій 

на умовах, визначених цим Законом та договором про здійснення 

господарської діяльності у межах індустріального парку» [133]. 

У 2014 році до Реєстру індустріальних (промислових) парків включено 

12 індустріальних парків, а саме [69]:  

 індустріальний парк «Долина», м. Долина Івано-Франківської 

області;  

 індустріальний парк «Львівський індустріальний парк «Рясне-2» 

м. Львів Львівської області;  

 індустріальний парк «Славута», м. Славута Хмельницької області;  

 індустріальний парк «Коростень», м. Коростень Житомирської 

області;  

 індустріальний парк «Центральний», м. Кременчук Полтавської 
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області; 

 індустріальний парк «Соломоново», с. Соломоново, Ужгородського 

району Закарпатської області;  

 індустріальний парк «Свема», м. Шостка Сумської області;  

 індустріальний парк «Перший український індустріальний парк», с. 

Велика Димерка Броварського району Київської області;  

 індустріальний парк «іРагк», м. Южне Комінтернівського району 

Одеської області;  

 індустріальний парк «Кривбас», м. Кривий Ріг Дніпропетровської 

області;  

 індустріальний парк «Віоnіс НІLL», м. Київ;  

 індустріальний парк «Тростянець», м. Тростянець Сумської області. 

Залежно від статусу індустріального парку (не внесений до Реєстру 

індустріальних парків, внесений до Реєстру індустріальних парків та зі 

статусом національного проекту), існує трирівневе стимулювання. Система 

стимулювання першого рівня доступна для всіх індустріальних парків і 

передбачає такі стимулюючі механізми [133]: 

 організаційно-інформаційні: спрощена процедура доступу до 

виробничих площ для ініціатора або керуючої компанії та учасників 

індустріального парку в межах індустріального парку (набуття прав 

власності на земельну ділянку державної та комунальної власності) та 

подальше гарантування прав на земельні ділянки у межах індустріального 

парку;  

 інформаційно-консультативна підтримка з боку Державного 

агентства з інвестицій та управління національними проектами України 

ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній та 

потенційних учасників, представників органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, бізнес-середовища щодо умов створення та 

функціонування, розроблення концепцій індустріальних парків, визначення 
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придатних для створення індустріальних парків земельних ділянок в регіонах 

України тощо; 

 фінансові: можливість отримання коштів з державного чи місцевих 

бюджетів для фінансування комплексу заходів щодо вибору території 

індустріального парку та її облаштування на землях державної чи 

комунальної власності. 

На території індустріальних парків внсених до реєстру, планується 

використання стимулів фіскального характеру у вигляді звільнення від 

оподаткування прибутку, а саме [148]: 

 підприємств суднобудівної, літакобудівної та легкої промисловості, 

електроенергетики (від продажу електроенергії, виробленої з 

відновлювальних джерел енергії), машинобудування для агропромислового 

комплексу - до 2021 року; 

 виробників біопалива, виробників техніки, обладнання та 

устаткування, визначених статтею 7 Закону України «Про альтернативні 

види палива», підприємств з видобування і використання газу (метану) 

вугільних родовищ - до 2020 року. 

Варто зазначити, що для покращення інвестиційної інфраструктури в 

процесі міжрегіонального співробітництва в Україні почали розвиватися 

єврорегіони, що передбачають транскордонне регіональне співробітництво 

між територіальними громадами прикордонних регіонів кількох держав зі 

спільним кордоном. 

Одними з перших почали своє функціонування два єврорегіони 

«Карпати» та «Буг», в яких ведеться співпраця між західними областями 

України та сусідніми регіонами Словаччини, Польщі, Румунії та Угорщини. 

На сьогодні в Україні функціонують 10 єврорегіонів, для співпраці яких 

залучено 15 областей (Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, 

Запорізька, Івано-Франківська, Львівська, Луганська, Миколаївська, Одеська, 

Сумська, Чернівецька, Чернігівська, Херсонська, Харківська та Автономна 

Республіка Крим). 
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В межах єврорегіонів особлива увага приділяється розвитку 

інфраструктури прикордонних територій, співпраці у сфері охорони 

довкілля, торгівлі, культури тощо. Варто зазначити, що посилюється інтерес 

влади до створення транскордонних кластерів як структур, що передбачають 

стимулювання розвитку підприємницької та інвестиційної активності. В 

сучасних умовах кластерна політика стає обов’язковою складовою політики 

розвитку регіонів.  

Цікавим є той факт, що створення кластерів стало ключовим 

механізмом підвищення конкурентоспроможності регіонів та відображено у 

регіональних стратегіях країн ЄС на 2007-2013 роки не тільки для 

урбанізованих, а й сільських та менш розвинених територій [56, 165]. 

Оскільки рівень фінансування інвестиційних процесів тісно пов’язаний 

з розвитком інвестиційної інфраструктури, вважаємо за доцільне згрупувати 

регіони за цими двома характеристиками (табл. 2.13). 

Таблиця 2.13 

Групування регіонів за типом фінансування інвестиційних процесів та рівнем 

розвитку інвестиційної інфраструктури 

Тип фінансового 

забезпечення 

інвестиційних процесів 

Рівень розвитку 

інвестиційної 

інфраструктури 

Регіони України 

Високий Високий 
Дніпропетровська, Донецька, Київська, 

Одеська, Харківська області 

Середній Середній 
АРК, Запорізька, Луганська, Львівська, 

Полтавська області  

Низький 

Низький 

Волинська, Івано-Франківська, 

Кіровоградська, Миколаївська, 

Рівненська,Чернівецька області  

Дуже низький 

Вінницька, Житомирська, Закарпатська, 

Сумська, Тернопільська, Херсонська 

Хмельницька, Черкаська, Чернігівська 

області 
Джерело: розроблено автором 

 

Варто зауважити, що економічний розвиток регіону великою мірою 
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залежить від обраного типу політики розвитку інвестиційної інфраструктури 

регіону (рис. 2.6).  

 

Рис. 2.6. Механізм реалізації політики розвитку інвестиційної 

інфраструктури регіону (території)  

Джерело: складено автором на основі даних [22, с.85-86] 

 

Наприклад, в регіонах де вона представлена тільки деякими 

інститутами складових інфраструктури, політика націлюватиметься на її 

формування. В регіонах, в яких є високий рівень інвестиційної активності, та 

функціонування складових інвестиційної інфраструктури, політика 

націлюватиметься на нарощення чи оптимізацію. Низький рівень 

фінансового забезпечення інвестиційних процесів передбачає розробку 

планів інвестиційної діяльності на рівні регіону та пошук відповідних 

фінансових і інвестиційних ресурсів. 

Для розробки практичних рекомендацій щодо обрання одного із типів 

політики розвитку інвестиційної інфраструктури регіону, наприклад, 

проаналізуємо рівень забезпеченості її інститутами території Львівської 

області. За даними групування регіонів (див. табл. 2.13) Львівська область 

Регіональні органи влади 

Аналіз розвитку інвестиційної інфраструктури та інвестиційної активності 

в регіоні 

Створення необхідних 

інститутів інвестиційної 

інфраструктури, 

сформувати 

інфраструктурний імідж 

інвестиційної сфери 

регіону 

Низький рівень 

Політика формування 

інвестиційної 

інфраструктури 

Середній рівень Високий рівень 

Політика нарощення 

розвитку інвестиційної 

інфраструктури 

Створення необхідних 

інститутів інвестиційної 

інфраструктури, 

покращити їх взаємодію 

між собою 

Політика підтримки наявного 

рівня інвестиційної 

інфраструктури 

Забезпечити достатній рівень 

інвестиційної безпеки регіон, 

контроль за діяльністю 

інститутів інвестиційної 

інфраструктури 
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характеризується середнім розвитком інвестиційної інфраструктури. Вибір 

цого регіону зумовлений тим, що економіка області відіграє вагому роль у 

розвитку національної економіки. Це визначається не лише геополітичним 

розташуванням регіону, а й активними процесами руху капіталу, високою 

підприємницькою активністю малого та середнього бізнесу. Варто зазначити, 

що у 2013-2014 роках  Львівська область визнана одним з найбільш 

конкурентоспроможних та інвестиційно привабливих регіонів України 

[Додатки Л, М].  

Область приваблива для інвестування в готельно-туристичний та 

ресторанний бізнес, виробництво сировинної продукції чи товарів з 

давальницької сировини [72, с. 3]. На території Львівської області розвинені 

усі види економічної діяльності, починаючи від сільського господарства і до 

харчопереробної, видобувної (нафта, газ, вугілля), будівельної, 

машинобудівної промисловості і туризму (культурні й оздоровчі курорти).  

За даними Державної служби статистики України, за обсягами 

надходжень інвестицій Львівщина за останні декілька років входить у 10 

лідерів. За обсягами капітальних інвестицій у 2012 та 2013 роках область 

посіла 8 місце серед усіх регіонів у порівнянні з 2010 роком займала 6 

позицію. За обсягами капітальних інвестицій у житлове будівництво за 

останні 3 роки займає 4 позицію після міста Києва, Київської області та 

Автономної Республіки Крим. За обсягами прямих іноземних інвестицій 6 

позицію серед областей України.  

За результатами анкетування найбільших інвесторів Львівщини у 

рамках проекту «Оцінка та шляхи удосконалення інвестиційної ситуації на 

Львівщині», проведеного Головним управлінням статистики у Львівській 

області, найбільш привабливими чинниками інвестиційної привабливості 

області є вигідне прикордонне розташування та дешева робоча сила з 

високою кваліфікацією (рис. 2.7). Варто зазначити, що лише незначну 

кількість респондентів – 7,3% приваблює розвинена інфраструктура області. 
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Рис. 2.7. Чинники, що приваблюють іноземних інвесторів у Львівській 

області, % 

Джерело: складено автором на основі даних опитування інвесторів Львівщини [72] 

 

Аналізуючи територіальну організацію інститутів фінансово-кредитної 

складової інвестиційної інфраструктури, виявлено нестабільну тенденцію їх 

розвитку. За наведеними даними на початку 2012 року на території області 

функціонувало 42 банківські установи, з яких 6 – юридичні особи (табл.2.14). 

Таблиця 2.14 

Мережа банківських установ Львівської області за  

2000-2015 рр. (на початок року) 

Роки 

Усього установ 

банків (дирекції, 

відділення та філії) 

Банків 

юридичних осіб 
Філій банків 

Кількість 

безбалансованих 

відділень 

2000 98 5 93 511 

2005 88 5 83 764 

2008 78 6 72 1065 

2009 78 5 73 1125 

2010 70 5 65 1037 

2011 60 5 55 1046 

2012 42 6 36 1142 

2013 20 5 15 1163 

2014 14 5 9 1128 

2015 11 5 6 1056 
Джерело: складена автором на основі даними Управління Національного банку України у 

Львівській області [171-174] 

 

Станом на січень 2015 року в області діяло 11 банківських установ, з 
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яких 5 юридичні особи. В області юридично самостійними є банки ПАТ АКБ 

«Львів», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Ідея Банк», ПАТ «Віес Банк» та ПАТ 

«Оксі Банк». Наявність на території Львівщини самостійних банків-

юридичних осіб сприяє посиленню розвитку інвестиційного ринку, а також 

зменшує економічну залежність області. Банківська мережа Львівщини 

представлена 6 філіями та 1056 відділеннями, більше ніж половина яких 

функціонує у м. Львові. В останні періоди спостерігається збільшення 

беззбалансованих відділень вдвічі в порівнянні із 2000 роком, з 511 до 1056. 

Серед банківських послуг, які на даний час мають найбільший попит - 

кредитні, депозитні та розрахунково-касові операції. Кредитна діяльність 

банківських установ (табл. 2.15) проводиться під впливом складної 

економічної ситуації в державі.  

Таблиця 2.15 

Кредитування банками галузей економіки і населення Львівської області 

впродовж 2007-2015 рр. (дані на початок року) 

Роки 

Вимоги 

банками за 

кредитами, 

усього  

млн грн. 

млн грн. 

% до 1 січня 

попередньо-

го року 

Усього 

млн грн. 

Коротко-

термінові 

Довготерміно-

ві 

2007 7347,6 3603  3744,5 2164 5184 

2008 12824,0 5782 160,5 7042,0 2629 10195 

2009 23062,0 8228 142,3 14834,0 5176 17886 

2010 19051,0 7139 86,8 11911,0 3391 15660 

2011 16555,0 6911 96,8 9644,0 3302 13253 

2012 16901,0 8997 130,2 7903,0 3674 13226 

2013 16639 9784 108,7 6855 3928 12711 

2014 15503 8806 90,0 6697 4507 10997 

2015 18132 8999 102,2 9133 5111 13021 
Джерело: складено автором на основі даних Управління Національного банку України у 

Львівській області 

 

Простежується тенденція щодо зростання частки довгострокових та 

скорочення частки короткострокових кредитів у 2011-2012 роках. Станом на 

січень 2014 року обсяги кредитування комерційними банками підприємств 

скорочуються. Короткострокові кредити у 2013 році надавались переважно у 
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національній валюті, а довгострокове кредитування зменшилось на 13,5%. 

Серед обмежень довгострокового кредитування є великий кредитний ризик 

та невизначеність фінансового потенціалу банківської мережі Львівщини. За 

даними Національного банку в Україні рівень процентних ставок за 

кредитами досить слабко корелює з динамікою грошової маси, проте тісно 

пов’язаний з темпами інфляції.  

Варто зауважити, що на Львівщині, починаючи з 2009 року, триває 

процес згортання страхового ринку. У 2005 році в області налічувалось 98 

страхових організацій. Станом на 01 січня 2013 року їх кількість зменшилась 

до 20 (з урахуванням філій), в тому числі 2 страхові компанії із статутним 

капіталом більше 40 млн. грн. Така ситуація сформувалась через те, що на 

інтенсивність територіального розміщення страхових компаній впливає ряд 

факторів, основними з яких є кількість та структура населення, середній 

розмір заробітної плати, галузева структура економіки та розвиток 

банківської системи.  

Щодо інститутів інформаційно-обслуговувальної складової, варто 

зазначити, що за результатами впровадження Національного проекту 

«Індустріальні парки України» на території міста Львова створено один із 

пілотних індустріальних парків «Рясне-2». Триває розробка 

інфраструктурних компонентів інших індустріальних парків. Зокрема 

відбувається реалізація європейського проекту Польща-Білорусь-Україна на 

базі колишніх підприємств «Сірка» в Новояворівську та Новому Роздолі. 

Окрім того у місті Львові успішно функціонує один із найпотужніших 

ІТ-кластерів України, який представлений понад 280 компаніями, які 

обслуговують українських та міжнародних клієнтів, серед яких Софт Серв 

(«SoftServe»), Австрійські Авіалінії, Арцінгер («Arzinger»), Ді енд Ді Лоєрс 

(«D&DLawyers»), КПМГ («KPMG»), Джей енд Ел («J&L»), Синерджі 

Консалтінг («SynergyConsulting»). Ринок IT y місті генерує щорічно 150 млн. 

дол. США та щороку зростає на 33%. Серед активів Львова: 38 університетів, 

інститутів та академій. 
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Стрижнем інвестиційної привабливості Львівської області були дві 

спеціальні економічні зони (СЕЗ). Законом України «Про спеціальну 

економічну зону «Яворів» у січні 1999 року було створено СЕЗ на період до 

2020 року в адміністративно-територіальних межах Яворівського району за 

винятком територій військового полігону та військових частин. Основними 

цілями СЕЗ були [146]: 

− створення нових робочих місць для працівників, які втратили 

роботу у зв’язку зі зменшенням виробничої діяльності Яворівського 

хімічного комбінату; 

− розв’язання екологічних проблем Яворівського регіону на основі 

відновлення земель, забруднених в результаті діяльності Яворівського 

хімічного комбінату; 

− постачання високоякісних конкурентних товарів і послуг, 

вироблених у СЕЗ, на внутрішній та зовнішній ринки; 

− розвиток та запровадження передових технологій; 

− розвиток мережі експедиційних транспортних складів та 

обслуговування бізнесу на території Краковецького автотранспортного 

порту. 

Трускавецьку СЕЗ було створено у 2000 році на Прикарпатті, де 

розташовані кілька курортів, санаторії та рекреаційні зони. Головною метою 

запровадження зони було стимулювання розвитку туризму та рекреації. 

Більшість проектів спрямовано на будівництво нових та реконструкцію уже 

існуючих готельно-санаторних комплексів.  

На території СЕЗ «Трускавець» упродовж перших трьох років з 

моменту реєстрації суб’єкти підприємницької діяльності не сплачували 

податок на прибуток, впродовж наступних трьох років – у розмірі 50 % від 

діючої ставки оподаткування. Не вносилась плата за землю впродовж 

визначеного в інвестиційному проекті періоді для освоєння земельної 

ділянки, що включав планування території та будівництво об’єктів 

інфраструктури. У наступні 10 років розмір плати за землю становив 50%. 
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Окрім того не обкладались податком на додану вартість та не справлялось 

мито при ввезені на територію зони зареєстрованих у встановленому порядку 

товарів тощо [147]. 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих 

актів України» ухвалено рішення ліквідувати усі СЕЗ на території України. 

До 2005 року, коли діяв пільговий режим у СЕЗ залучалось майже 15% 

загальнообласного обсягу іноземних інвестицій, на початок 2014 року 

сумарна частка цих регіонів в області скоротилась до 4,7% [72, с. 101]. 

Станом на 1 січня 2014 року у спеціально-економічній зоні «Яворів» 

реалізувалось 59 проектів, серед яких виробництво лакофарбових виробів 

ТзОВ «Снєжка-Україна», виробництво теплоенергії ТзОВ НВП «Енергія-

Новояворівськ», 40 проектів знято з реєстрації. Фінансування проектів 

здійснюється здебільшого українськими інвесторами, серед іноземних 

інвесторів найбільший вклад внесли партнери з Польщі – 47,5% [69, с. 105], 

Данії – 18,9 %, Іспанії – 11,9% та Австрії – 8,5% [72, с. 106]. Щодо 

спеціально-економічної зони «Курортполіс Трускавець», то починаючи з 

2010 року, усі зареєстровані проекти реалізовані, а нових не було.  

Великий вплив на економіку області має надходження капітальних 

інвестицій, головна мета яких витрати на поліпшення виробничих 

потужностей, інвестиції у нові або уже існуючі матеріальні та нематеріальні 

активи. Показники залучення капітальних інвестицій у Львівщину 

змінювались у різні напрями (табл. 2.16), але, починаючи з 2000 року, 

забезпечили щорічний приріст їх загального обсягу на 17%.  

Впродовж зазначеного періоду обсяги капіталовкладень зросли, проте 

лише у 2007 році досягли рівня, який був характерний 1990 року. Помітний 

вплив на обсяг інвестицій мала економічна криза 2008 року, обсяг 

капіталовкладень у 2009 році в порівняні із 2008 роком зменшився на 44%. 

Останні роки поспіль спостерігається нарощування обсягів освоєних 

капітальних інвестицій. 
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Таблиця 2.16 

Динаміка залучення капітальних інвестицій у Львівській області  

2002-2014 рр. 

Роки 

Капітальні 

інвестиції  

(млн. грн) 

У відсотках до 

попереднього року % 

У розрахунку  

на 1 мешканця грн. 

2002 2130,6 - 696 

2005 5441,8 255,4 1826 

2007 9872,4 181,4 3255 

2008 12696,3 128,6 4255 

2009 8382,2 66 2648 

2010 8830,2 114,5 3492 

2011 12114,0 120,3 4799 

2012 11173,3 86,8 4430 

2013 9816,7 81,4 3894 

2014 9555,1 97,3 3765 

Джерело: складена автором на основі даних Головного управління статистики у Львівській 

області 

 

У січні-вересні 2012 року підприємства та організації Львівщини 

освоїли 7240,9 млн грн. капітальних інвестицій, обсяг яких зріс порівняно з 

відповідним періодом попереднього року на 12,8% (у січні-вересні 2011 

року – на 7,8%). Однак у 2013 році капітальні інвестиції зменшились на 18,6 

% у порівнянні з 2012 та становили 9.8 млрд грн. За обсягом капітальних 

інвестицій Львівська область серед регіонів України посіла восьме місце, а її 

частка у загальнодержавному обсязі становила 3,7%. Загалом в Україні у 

2013 році спостерігається спад капітальних інвестицій на 11,1% Основними 

джерелами фінансування інвестицій в основний капітал (табл. 2.17) і надалі 

залишаються внутрішні інвестиційні ресурси підприємств.  

У 2013 році капітальні інвестиції становили 5,5 млрд грн. або 55,7% від 

загального обсягу. Незначна частка фінансування здійснюється з коштів 

місцевого і державного бюджетів. Здебільшого фінансування спрямовані в 

соціальну сферу та капітальний ремонт об’єктів інфраструктури. У 2013 році 

фінансування інвестиційних проектів з державного бюджету становило 2,5% 
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від загального обсягу інвестицій. Винятком у 6 млрд грн. виявилось 

фінансування з державного бюджету будівництво об’єктів Євро-2012.  

Таблиця 2.17 

Частка залучення капітальних інвестиції та розподіл за видами активів 

у Львівську область за 2010-2013 рр. % 

Частка у 

загальному 

обсязі, % 

Роки Частка у 

загальному 

обсязі, % 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Коштів 

державного 

бюджету 

16,6 12,4 20,1 2,5 

Інвестиції у 

матеріальні 

активи 

98,8 98,9 99,0 98,5 

Коштів місцевих 

бюджетів 
3,0 2,0 1,8 3,0 

Житлові 

будівлі 
17,9 15,6 20,7 23,1 

Власних коштів 

підприємств  
47,6 39,9 46,7 55,7 

Нежитлові 

будівлі 
21,9 18,1 19,4 18,9 

Кредитів банків 

та інших позик 
11,1 28,5 10,2 15,3 

Інженерні 

споруди 
31,2 33,2 20,9 22,8 

Коштів 

іноземних 

інвесторів 

2,4 1,6 0,6 2,6 

Машини, 

обладнання та 

інвентар 

19,6 23,7 26,2 21,3 

Коштів 

населення на 

будівництво 

власних квартир 

2,5 2,6 1,0 - 

Інвестиції у 

нематеріальні 

активи 

1,2 1,1 1,0 1,5 

Коштів 

населення на 

індивідуальне 

житлове 

будівництво 

13,0 9,9 13,6 - 

Програмне 

забезпечення та 

бази даних 

0,8 0,6 0,6 0,8 

Інших джерел 

фінансування 
3,8 3,1 6,0 20,9 

Авторські та 

суміжні права, 

патенти, ліцензії, 

концесії 

0,4 0,2 0,4 0,5 

Джерело: побудовано на основі даних Державної служби статистики України 

 

З місцевих бюджетів на розвиток області у 2013 році спрямовано 296,7 

млн грн. капітальних інвестицій, з них більше третини використано на 

роботи з капітального ремонту [72, с. 57]. Щодо структури інвестицій в 

основний капітал за видами активів, то у 2013 році переважна їх частина 

становили інвестиції у матеріальні активи – 98,5%. З них у житлові будівлі 

спрямовано 21,9% усіх інвестицій, нежитлові будівлі – 21,8%, інженерні 
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споруди – 17,1%. На придбання машин, обладнання, інвентарю та 

транспортних засобів витрачено понад третину усіх вкладень. У 

нематеріальні активи спрямовано 0,8% капітальних інвестицій. Більше ніж 

половину витрат на нематеріальні активи становило придбання засобів 

програмного забезпечення та баз даних. 

Щодо характеристики капітальних інвестицій за видами економічної 

діяльності, то значна їх частка в порівнянні з 2010 роком зросла у сільське 

господарство, промисловість, сферу адміністративного та допоміжного 

обслуговування. Незважаючи на позитивні зрушення у збільшенні 

капітальних інвестицій в сільське господарство, інвестування галузі 

залишається на недостатньому рівні. У 2013 році інвестиції у розвиток галузі 

становили 4,4% від загальнообласного обсягу або 432,2 млн. грн. Значні 

обсяги капітальних вкладень освоєно сільськогосподарськими 

підприємствами ТзОВ «УТБ Сад», ПП «Західний Буг», ТзОВ «Галичина-

Захід», ТзОВ «Княжі лани», ТзОВ «Молочні ріки». 

У порівнянні з 2010 роком динамічно фінансується готельно-

ресторанний бізнес. Найбільше коштів залучено для реконструкції та 

будівництва готелів у місті Львові, Трускавці та Східниці. У 2013 році 

інвестиції становили 237,9 млн. грн., серед підприємств [72, с. 77]: ТзОв 

«Готель Асторія», ТзОВ «Трускавецьінвест», ТзОВ «Готельно-курортний 

комплекс «Карпати», ДП «Плай», ТзОВ «Три леви». 

Окрім того на Львівщині спостерігається значна нерівномірність 

залучень капітальних інвестицій в розрізі міст і районів. Більшу частину 

інвестицій освоєно підприємствами, які розташовані біля обласного центру 

та у санаторно-курортній зоні. Значні обсяги інвестицій освоєні 

підприємствами Пустомитівського (7,8%), Радехівського (3,2%), 

Городоцького (2,7%), Кам’янка-Бузького (2,3%) районів. 

Таким чином, проведений аналіз наявних елементів інвестиційної 

інфраструктури та аналіз інвестиційного забезпечення Львівської області дає 

усі підстави стверджувати про її середній рівень розвитку (див.рис. 2.6). В 
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такій ситуації проводиться політика нарощення розвитку інвестиційної 

інфраструктури та підвищення інвестиційної активності в регіоні. Нарощення 

розвитку інвестиційної інфраструктури можливе завдяки створенню 

необхідних інститутів інвестиційної інфраструктури, покращенню їх 

взаємодії між собою, розширенню існуючої спеціалізації області. 

Враховуючи прикордонне розташування Львівської області, для нарощення 

інвестиційної інфраструктури необхідно пожвавити транскордонне 

співробітництво, продовжувати і надалі роботу щодо створення 

індустріальних парків на території області, забезпечити створення інститутів 

складових інвестиційної інфраструктури такою кількістю, яка буде здатна 

забезпечити необхідні потреби населення у послугах даних інститутів. 

Отже, в процесі створення сприятливих умов для активізація 

інвестиційних процесів велике значення має рівень розвитку інвестиційної 

інфраструктури. Сучасний стан інвестиційної інфраструктури не дає підстави 

стверджувати про повноцінне та ефективне використання інвестиційного 

потенціалу регіонів. Таким чином, держава повинна сприяти формуванню 

нових засад інфраструктурної політики регіонів шляхом створення нових 

форм інститутів інвестиційної інфраструкту та підтримки існуючих, 

забезпеченні тісної взаємодії між їх складовими. 

 

Висновки до розділу 2 

 

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.  

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 
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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 якої 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 

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). За результатами проведення двох основних методів 
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кластерного аналізу виявлено, що впродовж 2010-2013 років фінансування 

інвестиційних процесів не зазнало змін. За такої ситуації, одним із 

пріоритетних напрямів державного регулювання інвестиційних процесів має 

стати пошук альтернативних джерел фінансування, одним із яких може бути 

залучення міграційниого капіталу. 

У процесі створення сприятливих економічних умов для розвитку 

інвестиційних процесів ключове місце займає розвиток інвестиційної 

інфраструктури регіону. Незважаючи на значний інвестиційний потенціал 

території та позитивний імідж, однак за недостатнього розвитку складових 

інвестиційної інфраструктури (фінансово-кредитна, інформаційно-

обслуговувальна, виробнича), інвестиційна привабливість території значно 

зменшується, що свідчить про необхідність розбудови інвестиційної 

інфраструктури регіону та доведення її стану до рівня міжнародних вимог та 

стандартів.  

 

Результати дослідження, сформульовані у даному розділі, узагальнено 

в працях автора [28, 29, 30, 32, 35, 36, 41, 193]. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 

 

3.1. Шляхи та напрями державного стимулювання інвестиційних 

процесів 

 

Слід зазначити, що у зв’язку із наявністю відмінностей у фінансовому 

забезпеченні інвестиційних процесів, рівнях соціально-економічного 

економічного розвитку територій, розвитку інвестиційної інфраструктури, 

пріоритети та цілі державного управління інвестиційними процесами будуть 

мати певні особливості та відмінності для різних груп регіонів.  

Перший напрям пріоритетів варто застосовувати в тих регіонах, де 

рівень розвитку інвестиційної інфраструктури низький, а тип фінансового 

забезпечення інвестиційних процесів низький або дуже низький. В цих 

регіонах державна політика повинна бути спрямована на: 

 покращення інвестиційного середовища шляхом створення умов 

для розвитку пріоритетних галузей економіки даних регіонів; 

 стимулювання процесів інтенсифікації підприємницької 

діяльності; 

 забезпечення формування інститутів інвестиційної 

інфраструктури; 

 розробку системи пільгових умов для створення інститутів 

інвестиційної інфраструктури; 

 забезпечити фінансування створення або реорганізацію 

складових інвестиційної інфраструктури за рахунок бюджетних коштів; 

 покращення умов для створення малих підприємств в регіоні; 

 підвищення ефективності використання фінансових та 
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матеріальних ресурсів регіону; 

 пошук альтернативних джерел фінансування інвестиційних 

проектів, тощо. 

Наведені заходи можуть бути застосовані для всіх груп регіонів, але 

найбільше вони придатні для використання у Чернівецькій, Івано-

Франківській, Рівненській, Волинській, Кіровоградській, Миколаївській, 

Житомирській, Чернігівській, Тернопільській, Хмельницькій, Сумській, 

Закарпатській, Черкаській, Вінницькій та Херсонській областях. Інвестиційна 

діяльність у цій групі регіонів не розвинута достатньою мірою з причин 

відсутності ресурсної бази. Нарощення інвестиційної активності можливе за 

рахунок розвитку в регіоні пріоритетних галузей, на яких спеціалізується 

територія.  

Наприклад, Чернівецька, Рівненська, Волинська, Житомирська, 

Чернігівська, Закарпатська області завдяки своєму вигідному географічному 

розташуванню повинні орієнтуватись на створення умов для використання 

організаційних, фінансових та інституційних можливостей транскордонного 

співробітництва. Поглиблювати економічні, соціальні, науково-технічні, 

культурні та інші відносини між територіальними громадами та 

відповідними органами влади інших держав. У Волинській, Житомирській, 

Кіровоградській та Чернігівській областях потрібно орієнтуватись на 

підтримку та розвиток аграрних підприємств. У Житомирській області 

розвивати харчову, лісову та деревообробну промисловість, для якої є 

ресурсні можливості. В галузевій структурі Чернівецької, Івано-

Франківської, Волинської, Закарпатської та Херсонської областей 

пріоритетними є розвиток рекреаційного комплексу. У Рівненській області 

інвестиції спрямовуються у легку і харчову промисловість, переробку 

базальту та бурштину, тому для активізації інвестиційної діяльності потрібно 

забезпечити розвиток малого бізнесу за цими напрямками.  

Другий напрям варто застосовувати в тих регіонах, де є середній рівень 

розвитку інвестиційної інфраструктури та фінансового забезпечення 
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інвестиційних процесів. Пріоритетним напрямком розвитку для регіонів цієї 

групи є політика нарощення розвитку інвестиційної інфраструктури, що 

підвищує інвестиційний потенціал, завдяки якому збережеться теперішній 

рівень інвестиційної активності. В цих регіонах державна політика повинна 

бути спрямована на: 

 модернізація існуючих інститутів інвестиційної інфраструктури; 

 розвиток галузевої спеціалізації регіонів; 

 підвищення конкурентоспроможності інвестиційної 

інфраструктури шляхом урізноманітнення форм наданих послуг; 

 формування бази даних інтиційних пропозицій для забезпечення 

необхідною інформацією потенційних інвесторів; 

 використання альтернативних джерел фінансування 

інвестиційних проектів; 

 покращення взаємодії між собою інститутів інвестиційної 

інфраструктури тощо. 

Використання наданих пропозицій може зумовити підвищення рівня 

інвестиційного потенціалу, що надасть змогу залучити додаткові фінансові 

ресурси та збільшити рівень інвестиційної активності. Наведені пропозиції 

спрямовані для використання у Львівській, Запорізькій, Полтавській, 

Луганській областях та Автономній Республіці Крим. Серед основних 

заходів рекомендується розробити ефективні способи залучення 

інвестиційних ресурсів шляхом подальшого використання галузевої 

спеціалізації регіонів та залучення нових потенційних клієнтів для 

користування послугами інститутів інвестиційної інфраструктури. 

Наприклад, для Запорізької, Полтавської та Луганської областей 

доцільно ефективніше використовувати наявні потужності з первинної 

обробки нафти, залізорудної, паливної, машинобудівної галузей 

промисловості. Вигідне прикордонне розташування Львівської області 

потрібно використовувати для розвитку транскордонного співробітництва, 
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що надасть змогу залученню додаткових іноземних інвестицій в регіон. 

Інший напрям пріоритетів варто застосовувати в тих регіонах, де є 

високий рівень розвитку інвестиційної інфраструктури та фінансового 

забезпечення інвестиційних процесів. В цих регіонах державна політика 

повинна бути спрямована на: 

 розвиток нових форм інститутів інвестиційної інфраструктури; 

 удосконалення процесу надання інвестиційних послуг до рівня 

сучасним вимогам науково-технічного прогресу; 

 ефективне використання місцевих інвестиційних ресурсів і 

резервів; 

 розширення існуючої спеціалізації регіону тощо. 

До регіонів з високим рівнем розвитку інвестиційної інфраструктури та 

фінансового забезпечення інвестиційних процесів належать Одеська, 

Харківська, Донецька, Дніпропетровська та Київська області. Головним 

завданням державного управління інвестиційними процесами в цих регіонах 

є зберегти існуючі тенденції розвитку інвестиційної інфраструктури та 

інвестиційної активності. Слід зазначити, що в цих регіонах є можливість 

додатково розширювати існуючі спеціалізації регіонів шляхом створення 

нових підприємств з новою спеціалізацією. Ця група регіонів 

характеризується використанням всіх можливостей ресурсного потенціалу, в 

таких умовах слід розвивати галузі, які спрямовані на очищення природного 

середовища (води, повітря, грунту), створення оздоровчо-лікувальних 

закладів, ландшафтно-рекреаційних територій.  

Одним із основних пріоритетів державного управління інвестиційними 

процесами є сприяння стимулюванню інвестиційних процесів. 

Стимулювання інвестиційних процесів застосовують у тих галузях економіки 

чи регіонах, де інвестиційна активність з різних причин є низькою. Головною 

їх метою має бути створення спеціальних режимів діяльності різних форм, 

які б забезпечували високу динамічність змін соціально-економічних 

показників розвитку регіонів чи галузей економіки завдяки застосуванню 
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преференційних умов діяльності для суб’єктів господарювання впродовж 

зазначеного періоду. В Україні існують різні форми стимулювання 

інвестиційних процесів та інструменти їх використання (табл.3.1). 

Здебільшого державне стимулювання інвестиційних процесів в Україні 

здійснюється за допомогою фіскальних та монетарних інструментів. 

Використання інструментів фіскального характеру пов’язані з додатковим 

ризиком, а тому очікуваний прибуток має його компенсувати. В перші роки 

незалежності в Україні стимулювання інвестиційних процесів відбувалось 

завдяки використанню системи фіcкальних стимулів.   

Таблиця 3.1 

Різноманітність форм та інструментів державного стимулювання 

інвестиційних процесів в Україні [101] 

Форми стимулювання Інструменти реалізації 

Податкове Зниження ставки податку 

Звільнення від оподаткування 

Фінансове Формування інвестиційних фондів прискорена 

амортизація 

Кредитне Виділення цільових державних кредитів 

Надання безвідсоткових кредитів 

Інфраструктурне Створення та розвиток елементів інвестиційної 

інфраструктури 

Захист інвестицій Рівноправний правовий режим 

Страхування інвестицій 

Гарантування державою повернення коштів 

 

З 1995 року у формі створення спеціальних економічних зон (для 

створення нових виробництв, збільшення зайнятості в депресивних або 

слаборозвинених регіонах), з 1999 року – територій пріоритетного розвитку 

(ТПР) (для розвитку виробничої діяльності, прискорення соціально-

економічного розвитку слаборозвинених і депресивних регіонів), з 2000 року 

– технологічних парків (для промислового випуску наукоємних розробок і 

високих технологій) і з 2007 року – наукових парків (для розвитку і 

комерціалізації наукових досліджень вищих навчальних закладів) з 2012 

року – індустріальні парки (для розвитку промислово-виробничої 
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інфраструктури) [57]. 

Варто зазначити, що створення СЕЗ повною мірою не виправдали свою 

мету, відсутність уніфікованої системи звітування та публічності 

узагальнених результатів діяльності призвів до викривлення результатів їх 

діяльності, виник ризик недоотримання податкових платежів до бюджету, 

продукція переважно надходила на внутрішній ринок. Відповідно до Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів України» ухвалено 

рішення ліквідувати усі СЕЗ на території України. На сьогодні економічна 

діяльність в їх межах здійснюється на загальнонаціональних умовах, 

характеризується негативною тенденцією, відбувається фактичний занепад 

цих організаційно-економічних механізмів.  

Після ліквідації СЕЗ, позитивним є використання фіскальних 

інструментів стимулювання інвестиційної діяльності на території 

технологічних та індустріальних парків. «…Стимулювання технологічних 

парків полягає у звільненні від перерахування до бюджету сум ввізного мита 

і застосуванні двадцяти відсоткової норми прискореної амортизації. За 

обсягами таке стимулювання є незначним і недостатнім з огляду на складну 

організаційно-бюрократичну процедуру входження до Реєстру технологічних 

парків України та набуття права на згадані стимули. Система механізмів 

стимулювання для наукових парків передбачає лише звільнення від 

перерахування до бюджету сум ввізного мита» [58, 145]. 

Прийняття нового Податкового кодексу, заклало досить прогресивну 

модель податкової підтримки господарської діяльності. Варто зазначити, що 

більшість сформованих податкових стимулів спрямовані на реалізацію 

конкретних завдань [104]: 

 структурну модернізацію економіки України шляхом 

стимулювання розвитку високотехнологічних галузей. Зокрема, низка пільг 

спрямовані на зниження податкового тиску на підприємства таких галузей, 

як ІТ-індустрія, авіабудування, суднобудування, аграрне машинобудування. 
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 зміцнення енергетичної безпеки України шляхом розвитку 

альтернативної енергетики, модернізації електричних мереж, стимулювання 

впровадження енергоефективних заходів, видобування та використання газу 

(метану) вугільних родовищ тощо. В умовах критичної залежності Україні 

від енергоносіїв, держава закономірно підтримує діяльність, яка раціоналізує 

споживання енергоносіїв чи диверсифікує їх джерела; 

 стимулювання розвитку окремих важливих соціальних галузей, 

таких як видавнича справа, виробництво вітчизняної кінопродукції, освіта, 

виробництво дитячого харчування. Важливість подібних галузей полягає в 

забезпеченні країни товарами соціального призначення, тому в більшості 

країн світу вони також працюють в пільгових умовах; 

 підтримку сільськогосподарських підприємств. Ця галузь 

отримала найбільший перелік пільг, що обумовлено її значенням для 

забезпечення продовольчої безпеки країни. Крім того, під час надання таких 

пільг був врахований той факт, що в західних країнах ця галузь взагалі є 

нетто-субсидованою – підприємства отримують більше дотацій з бюджету, 

ніж сплачують податків; 

 підтримку малого бізнесу. З метою стимулювання розвитку 

бізнесу в Україні, підприємства, річний обсяг доходів яких не перевищує 

3 млн грн, кількість працівників – 20 осіб, а заробітна плата є більшою за дві 

мінімальні заробітні плати, отримали право на податкові канікули на 5 років 

(до 01.01.2015 р.), під час яких прибуток оподатковується за нульовою 

ставкою. 

Основною перевагою використання фіскальних стимулів є розширення 

податкової бази в майбутньому, а саме: 

 завдяки зростанню фінансових результатів діяльності 

підприємств збільшуватимуться надходження податку на прибуток 

підприємств;  

 при зростанні обсягів виробництва та реалізації продукції 
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зростатиме ПДВ до бюджету;  

 через потребу у кваліфікованих працівниках зростатиме 

заробітна плата та надходження у фонди соціального захисту.  

Податкова пільга повинна бути для тих підприємств, які на даний час 

перебувають у скрутному становищі, а їхнє банкрутство матиме набагато 

негативніші наслідки для бюджету ніж витрати, пов’язані з її наданням. 

Варто зазначити, що використання фіскальних інструментів 

стимулювання інвестиційних процесів вигідне не тільки для місцевих та 

центрального бюджету. Для інвесторів привабливість податкових пільг 

обумовлена такими чинниками, як [104, 105]:  

 вони є доступним джерелом фінансових ресурсів в умовах 

обмеженості доступу до інших джерел (кредитів, розміщення облігацій чи 

додаткової емісії пайових паперів) за несприятливої кон’юнктури на 

фінансових ринках; 

 вартість податкового кредиту (відсоток за користування коштами 

у разі надання на тимчасовій основі) зазвичай є значно нижчою, ніж 

банківського кредиту. Це обумовлено тим, що, надаючи кредити, комерційні 

банки прагнуть додатково отримати прибуток та премію за ризики, тоді як 

держава зацікавлена в розвитку підприємництва як такого, а не отриманні 

прибутку; 

 ставка боргових ресурсів зазвичай є менш прогнозованою 

порівняно зі ставкою податкового кредиту; 

 отримання податкових пільг характеризується менш жорсткими 

вимогами до забезпечення та самого процесу отримання коштів в порівнянні 

зі складним та тривалим процесом позичання коштів у банківських установах 

чи розміщення облігацій. 

Фіскальні стимули потрібно використовувати не тільки в інвестиційній 

сфері. Інвестиції тісно пов’язані з інноваціями, однак впродовж останніх 

років інвестування та фінансування інноваційної діяльності в Україні є 
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недостатнім. Починаючи з 2010 року, спостерігається тенденція до 

зменшення їх фінансування (табл. 3.2). За такої ситуації потрібно ініціювати 

стимулювання інноваційної діяльності.  

Таблиця 3.2 

Динаміка фінансування інноваційної діяльності в Україні  

в 2000-2014 рр. (млн грн) 

 

Роки 
Загальна 

сума витрат 

У тому числі за рахунок коштів 

Власних 
Державного 

бюджету 

Іноземних 

інвесторів 
Інші джерела 

2000 1757,1 1399,3 7,7 133,1 217,0 

2008 11994,2 7264,0 336,9 115,4 4277,9 

2009 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6 

2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9 

2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2 

2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6 

2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3 

2014* 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8 
Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики України 

*дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції 

 

За даними експертів ООН в Україні витрати на дослідження та 

впровадження нововведень не перевищують 1,2 % ВВП, у звіті за 2013 рік 

вони становили 0,9% ВВП [184]. Тоді як у провідних країнах світу 

фінансування становить 3% від ВВП і більше, зокрема у Ізраїлі – 4,3 %, 

Швеції – 3,6 %, Японії – 3,4 % [184]. 

Частка промислових підприємств, що здійснюють інноваційну 

діяльність в Україні у 2013 році становила 16,8 % від загальної кількості 

промислових підприємств, тоді як у 2012 році вона становила 17,4 % [15]. 

Зменшилась і частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі 

промисловості. Так, у 2009 році її обсяг становив 4,8 %, тоді як у 2013 році 

зменшився до 3,3 %. Варто зазначити, що зменшення обсягів фінансування 

інноваційної діяльності призводить до загального зниження 

конкурентоспроможності виробництва.  

Для запровадження фіскальних стимулів інвестиційної та інноваційної 

діяльності в Україні варто використовувати практичний досвід різних країн 
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світу. На нашу думку, цікавим прикладом може бути досвід великих 

європейських країн, де надання податкових пільг для наукових досліджень 

існують впродовж довгих років. Серед найпоширеніших інструментів, що 

використовують для стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності, 

фіскального характеру є такі податкові преференції [109, с.33-40] 

[Додаток Н]: 

 податковий дослідницький кредит, прискорена амортизація; 

 звільнення (повне, часткове) від податку на матеріальну вигоду 

від продажу акцій (Австрія, Данія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, 

Португалія, Іспанія, Велика Британія, США); 

 податкові знижки (або знижені відсоткові ставки) із суми 

прибуткового податку для наукових співробітників (Бельгія, Фінляндія); 

 податковий кредит на інвестиції (Португалія); 

 податковий зарплатний дослідницький кредит (Голландія); 

 зменшення оподаткованого прибутку на частину суми заробітної 

плати іноземних наукових працівників (Швеція); 

 звільнення від податку на прибуток (або зменшення його ставки) 

науково-дослідних асоціацій (Велика Британія); 

 зменшення ставки податку на прибуток економічним суб’єктам, 

які розробляють і впроваджують нові технологічні процеси (Люксембург); 

 зменшення суми податку на прибуток на величину (повну) 

витрат, пов’язаних із придбанням ноу-хау (Ірландія); 

 звільнення від податкового навантаження господарських 

операцій, пов’язаних з виплатою роялті, а також від виплат за патенти 

(Ірландія); 

 зменшення обсягу податкових зобов'язань для суб'єктів, що 

фінансують науково-дослідні роботи в університетах та інших дослідницьких 

установах (Велика Британія); 

 зменшення суми податку на прибуток на 100-відсотковий обсяг 
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інвестицій у науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) 

Греція; 

 зменшення суми податку на прибуток на величину витрат, що є 

добровільними пожертвами науково-дослідним організаціям (Франція); 

 зменшення суми податку на прибуток на частину обсягу 

інвестицій, освоєних у сфері НДДКР (Бельгія). 

Окрім цього у світовій практиці є сформовані декілька моделей 

запровадження стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності. 

Особливість першої моделі полягає у зменшенні податкового зобов’язання з 

податку на прибуток на частину інноваційних витрат. Здійснюється у формі 

інвестиційного податкового кредиту. Таку модель використовують у Великій 

Британії, Франції, Канаді, США.  

Друга модель застосування стимулів передбачає відтермінування на 

визначений час сплати податкових зобов’язань з податку на прибуток за 

умов, що ці кошти будуть спрямовані в інвестиційно-інноваційні проекти. Ця 

модель уже застосовувалась в Україні, однак через відсутність прозорого 

механізму реалізації не знайшла практичного застосування [104]. 

Третя модель передбачає застосування податкового кредиту на НДДКР 

до соціальних зобов’язань працівників. Такий різновид фіскальних стимулів 

інноваційно-інвестиційної діяльності активно впроваджується з урахуванням 

того, що в інноваційній діяльності левову частку доданої вартості створюють 

високооплачувані працівники. Це дає підстави прогнозувати подальше 

розширення сфери застосування цього інструменту [104]. 

В Україні з прийняттям Законів України про «Про індустріальні парки» 

у 2012 році та «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних 

галузях економіки з метою створення нових робочих місць» у 2013 році 

передбачається використання першої моделі стимулювання інвестиційно-

інноваційних процесів.  

Перелічені механізми реалізації фіскальних інструментів ще раз 

підтверджують важливість та актуальність їх впровадження. Варто 
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зазначити, що для стимулювання інноваційної діяльності важливим буде 

досвід країн ЄС щодо створення єдиного інноваційного простору та 

регіональних інноваційних систем. Особливістю європейської моделі 

регіонального розвитку є використання наукових розробок у практиці 

регіонального розвитку, підтримання депресивних територій та 

стимулювання високорозвинених регіонів з метою підвищення 

конкурентоспроможності. Метою регіональної політики ЄС є зменшення 

соціально-економічних диспропорцій між розвитком регіонів. Для 

досягнення поставлених цілей створені спеціальні аграрні, соціальні та 

регіональні фонди.  

У 2010 році країнами ЄС прийнято нову «Стратегію Європа-2020» 

основною метою якої є забезпення економічного зростання у післякризовий 

період на основі принципів сталого розвитку. Стратегією передбачено більш 

ефективне використання всіх координаційних інструментів соціально-

економічного розвитку» [54]. Однак, однією із проблем створення в Україні 

регіональних інноваційних систем є відсутність достатньо розвинутої 

інвестиційної та інноваційної інфраструктури.  

Окрім інструментів фіскальної політики для стимулювання 

інвестиційних процесів ефективно використовують монетарну політику, що 

проявляється у стійкості фінансової системи. Монетарну політику в Україні 

проводить Національний банк України, її вплив на перебіг інвестиційних 

процесів проявляється у стабільності валютного курсу, зменшенні рівня 

інфляції та достатній грошовій масі в обігу. 

Для формування сприятливих умов для перебігу інвестиційних 

процесів монетарна політика має спрямовуватися на [4]: 

 підвищення рівня монетизації та насиченості економіки 

кредитами, адекватно до грошового попиту з боку реального сектора 

економіки; 

 удосконалення механізму грошової пропозиції в напрямі 

активізації каналу рефінансування комерційних банків та підвищення 
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чутливості грошово-кредитного ринку до змін облікової ставки НБУ; 

 цілеспрямоване зниження процентних ставок за кредитами та 

формування механізмів пільгового кредитування інвестиційних проектів; 

 розвиток схем пріоритетного фінансування інвестиційних 

проектів за участю НБУ (державно-приватне партнерство), іпотечного 

кредитування, мікрокредитування та кредитування аграрного сектора 

економіки. 

Для використання інструментів монетарної політики на регіональному 

рівні, потрібно сприяти створенню мережі спеціалізованих банків для 

фінансування інвестиційних проектів та встановленню пільгових умов для 

рефінансування. Особливу увагу приділити страхуванню кредитів на 

інвестиційні проекти. 

Варто звернути увагу на те, що використання стимулів фіскального чи 

монетарного характеру ще не підтверджує підвищення інвестиційної 

привабливості відповідного регіону. За даними дослідження Ernst and Young 

«Знову в грі: Інвестиційна привабливість європейських країн» [112] у 2013 

році завдяки прямим іноземним інвестиціям було профінансовано 3955 

проектів, що на 4% вище за показник у 2012 році. Однак за регіональною 

особливістю кількість інвестиційних проектів у східноєвропейських країнах 

скоротилась на 12 %, в той час як в західноєвропейських цей показник зріс на 

19%. За такої ситуації конкуренція за іноземного інвестора у Східній Європі 

загострюється і очікування припливу інвестицій тільки завдяки 

географічному розташуванню марне. 

За такої ситуації, на регіональному та місцевому рівні потрібно 

забезпечити використання комплексу інструментів стимулювання 

інвестиційної активності в регіонах (див.табл 3.1). Окрім того, кожен регіон 

України повинен бути зацікавлений у створені додаткових стимулів для 

підвищення інвестиційної привабливості своєї території.  

Дієвим інструментом стимулювання інвестиційних процесів на 

регіональному рівні може стати використання державно-приватного 
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партнерства. «…Державно-приватне партнерство (ДПП) – це відносини між 

державою в особі спеціалізованого органу з питань державно-приватного 

партнерства, з однієї сторони та учасником від приватного бізнесу, 

об’єднаних у зв’язку з цим ресурсам сторін та розподілу відповідальності, 

ризиків, прибутків та збитків, що базуються на принципах рівності, 

прозорості, недискримінації, ефективності та партнерства» [179, с. 227]. 

Варто зазначити, що в основі реалізації політики регіонального 

розвитку багатьох країн ЄС лежить саме принцип партнерства між 

державним та приватним секторами. Основним завданням партнерської 

системи між державою та приватними структурами – сприяння співпраці під 

час створення та реконструкції об’єктів на місцях.  

Як зазначається авторами у праці «Регіональна політика: правове 

регулювання. Світовий та український досвід», «…основним ресурсом будь-

якого регіону є його громадяни, інститути та співпраця між ними. 

Регіональний розвиток передбачає впровадження у практичну діяльність 

принципів партнерства, інформування, консультацій та залучення зусиль 

громадян для більш перспективного майбутнього» [165]. 

Окрім того актуальність запровадження в Україні державно-приватного 

партнерства в інвестиційній сфері підтверджується і Програмою економічних 

реформ на 2010-2014 роки. В Програмі розвитку інвестиційної та 

інноваційної діяльності в Україні [129] та Програмі розвитку державно-

приватного партнерства USAID на 2013-2018 роки [153] ДПП визначено 

одним із напрямків для залучення інвестицій. В межах проекту USAID 

впроваджується перший пілотний проект ДПП, у процесі реалізації якого 

будуватиметься мала кільцева дорога навколо міста Києва.  

В Україні інституціональне поле ДПП становлять Цивільний кодекс, 

Господарський кодекс, законодавчі акти. Особливу увагу заслуговує 

прийнятий Закон України «Про державно-приватне партнерство», який 

заклав фундамент для стимулювання розвитку співпраці між державним та 

приватними секторами з метою залучення інвестицій в економіку 
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зокрема [122]: 

 рівність перед законом державних та приватних партнерів під час 

провадження діяльності в рамках державно-приватного партнерства; 

 заборона будь-якої дискримінації та обмеження прав приватних 

партнерів, крім випадків, передбачених законом; 

 узгодження інтересів державного та приватного партнерів з метою 

досягнення взаємної вигоди та реалізації мети діяльності в рамках державно-

приватного партнерства; 

 справедливий розподіл ризиків, пов’язаних з виконанням договорів, 

укладених у рамках державно-приватного партнерства. 

Враховуючи те, що в Україні застосування державно-приватного 

партнерства тільки започатковуться, варто виокремити такі форми 

взаємовідносин держави і бізнесу, які є загальноприйнятими в зарубіжній 

практиці [179, с.135]: 

 партнерства у вигляді кооперативних об’єднань громадян 

(організовується членами місцевої спільноти для задоволення власних потреб 

та використовується здебільшого в житловому будівництві); 

 партнерства за участю інституцій громадянського суспільства 

(поширені у наданні послуг, які характеризуються низькою привабливістю 

умов праці та оплати за неї. Особливість партнерства полягає у фінансуванні 

послуг за рахунок благодійних внесків); 

 партнерства з використанням механізму соціальної відповідальності 

корпорацій (передбачає добровільну участь приватного бізнесу у створенні 

та утриманні об’єктів соціального призначення, таких як школи, лікарні, 

садочки. Підтримка держави у такому партнерстві полягатиме у наданні 

необхідних дозволів та виділенні земельної ділянки); 

 місцеві стратегічні партнерства (цей вид партнерства передбачає 

активне залучення стейкхолдерів у процесі реалізації проектів ДПП на 

місцевому рівні); 
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 партнерства, спрямовані на розвиток інновацій (особливість цього 

партнерства полягає у співпраці держави та приватного бізнесу у формі 

організації та функціонування регіональних інноваційних структур – 

технопарків та технонополісів. Влада забезпечує фінансування 

фундаментальних та прикладних досліджень, результати яких згодом будуть 

використані у приватному бізнесі); 

 партнерства у вигляді «ініціатив взаємодопомоги» (цей вид 

партнерства здійснюють представники місцевої спільноти на громадських 

засадах у процесі виконання таких функцій, як патрулювання територій, 

озеленення території, надання консультативних послуг тощо). 

На нашу думку, в регіонах України для стимулювання інвестиційних 

процесів доцільно використовувати партнерства у вигляді кооперативних 

об’єднань громадян для відродження об’єктів виробничої, транспортної, 

інвестиційної та соціальної інфраструктури на місцях. Модернізації та 

реконструкції потребують громадські об’єкти, місцеві мережі газо- і 

теплопостачання, дорожнє господарство, водопостачання, водовідведення, 

туристичні та рекреаційна інфраструктура та інші об’єкти державної та 

комунальної власності, що не підлягають приватизації.  

Варто зазначити, що позитивним є використання державно-приватного 

партнерства як пріоритетного напрямку розвитку регіонів, задекларованих у 

Державній стратегії регіонального розвитку до 2020 року, зокрема [46]:  

 використання механізму державно-приватного партнерства для 

модернізації та оптимізації роботи всіх сфер транспорту загального 

користування;  

 утворення консультаційних центрів з питань державно-

приватного партнерства на загальнодержавному та регіональному рівні, а 

також уповноважених органів, відповідальних за впровадження державно-

приватного партнерства в Україні, визначення функцій, завдань та обов’язків 

таких органів;  
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 створення системи моніторингу стану реалізації інвестиційних 

проектів, у тому числі в рамках державно-приватного партнерства, та 

здійснення контролю за їх реалізацією;  

 забезпечення створення системи підготовки фахівців з питань 

управління інвестиційними проектами, у тому числі в рамках державно-

приватного партнерства;  

 створення умов для розвитку міжрегіональної та міжнародної 

кооперації з реалізації інвестиційних проектів, у тому числі в рамках 

державно-приватного партнерства. 

Окрім цього іншим ресурсом, що має стати інструментом для 

стимулювання інвестиційних процесів та підвищити інвестиційну 

привабливість території є кваліфіковані кадри (людський капітал). 

Кваліфікованість трудових ресурсів є одним із ключових чинників, що мають 

вплив на прийняття рішення інвестора здійснювати діяльність в певному 

регіоні. Ефективність діяльності інвесторів значною мірою залежить від 

кадрів, фахово і світоглядно підготовлених до роботи в умовах нових 

викликів: економічної та політичної конкуренції, глобалізації.  

У цьому напрямі особливу увагу потрібно приділити співпраці 

навчальних закладів та найбільших інвесторів регіону (області). Навчальні 

заклади повинні бути зацікавленими у підготовці фахівців тих 

спеціальностей, які є найбільш потрібними для місцевого бізнесу. При ВНЗ 

потрібно створити відповідні факультети із залученням іноземних викладачів 

для проведення навчання та підвищення кваліфікації фахівців. Однак досі не 

здійснено жодних активних заходів для зміцнення й підтримки такої 

переваги на основі навчальних та тренінгових програм, розвинутих разом із 

загальною стратегією промислового розвитку та стратегією сприяння 

інвестуванню.  

З метою підвищення фахового рівня управлінського персоналу, 

фахівців із залучення інвестицій та роботи з інвесторами потрібно планувати 

заходи, що включатимуть проведення виїзних семінарів-тренінгів з 
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інвестиційної тематики для працівників райдержадміністрацій, виконкомів 

рад міст обласного значення, для представників реєстраційно-дозвільних 

установ, обмін досвідом з питань ефективних методів супроводу 

інвестиційних проектів.  

Особливої ваги набуває сьогодні підготовка, підвищення кваліфікації 

кадрів та використання потенціалу науковців на найнижчих рівнях: район, 

місто, сільська рада, територіальна громада. У цій площині проблема полягає 

не настільки в кількості, як в якості кадрів та дотриманні принципу 

науковості у підготовці документів та наданні консультативних послуг. 

Окрім того для ефективного управління інвестиційними процесами на 

регіональному рівні потрібно залучати іноземних фахівців. Обов’язково 

передбачити основи їх діяльності у стратегіях регіонального розвитку. 

Позитивним прикладом залучення іноземних фахівців до управління 

державою є склад новоствореного у 2015 році Кабінету Міністрів України. У 

новому Уряді для проведення ряду масштабних реформ в контексті 

«Стратегії реформ 2020» залучені іноземні фахівців з Грузії, Литви та США.  

Отже, для підвищення інвестиційної активності в регіоні доцільно 

використовувати комплекс інструментів стимулювання інвестиційних 

процесів. Кожен регіон повинен бути зацікавлений у створенні додаткових 

стимулів, окрім існуючих інструментів фіскальної та монетарної політики.  

 

3.2. Напрями реалізації інвестиційно-інноваційних стратегій у 

контексті соціально-економічного розвитку регіону 

 

Одним із завдань суб’єктів державного управління на мезорівні є 

забезпечення ефективної політики розвитку територій регіону через систему 

узгодженого стратегічного планування. Специфічною особливістю 

управління на регіональному рівні є його проміжна позиція: з однієї 

сторони – підпорядкування «центру», з іншої – координація роботи 

адміністративних одиниць, що входять до його складу – районів. Район же як 
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адміністративно-територіальна одиниця в своєму розвитку теж 

підпорядковується обласним структурам виконавчої влади, проте в 

управлінні розвитком більш наближений до діяльності органів місцевого 

самоврядування, тобто до ситуації на місцях. Вирішення проблем 

регіонального розвитку, вдосконалення відносин «центр – регіон» залежить 

насамперед від інституційного й правового поля для реалізації державної 

політики.  

Невід’ємною складовою регіонального розвитку є наявність 

відповідної державної політики і законодавства. З огляду на це прерогативою 

держави є удосконалення правового забезпечення процесів стратегічного 

планування розвитку територій, які знайшли на сьогодні відображення на 

усіх адміністративних рівнях. 

Зміна соціально-економічної ситуації у регіонах після орієнтації на 

євроінтеграцію потребує оновлення стратегій регіонального розвитку 

регіонів. Регіональна політика в Україні формується на принципах 

європейського підходу, які базуються на поєднанні політики щодо 

підвищення конкурентоспроможності територій та політики, спрямованої на 

недопущення зростання регіональних диспропорцій. Неоднорідність регіонів 

України в економічному розвитку найперше свідчить про великий потенціал 

територій та можливість пропонування різноманітних інвестиційних пакет-

пропозицій для потенційних інвесторів [див. додаток В, Д].  

В існуючих стратегіях регіонального розвитку нема системного і 

всебічного аналізу інвестиційного потенціалу регіону. З тексту стратегії 

інвестору важко зробити висновок про можливість здійснення інвестиційної 

діяльності на території окремого регіону. Для подальшого подолання 

диспропорційного залучення інвестицій тільки у певні регіони та галузі 

постає необхідність розроблення інвестиційних стратегій розвитку регіонів. 

Для кожної області варто запропонувати створення своєї інвестиційно-

інноваційної стратегії розвитку, що дозволить інвестору орієнтуватись на 

конкретні визначальні для нього характеристики території.  
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Поняття інвестиційно-інноваційна стратегія регіону бере початок із 

загального визначення поняття стратегії. Вона являє собою систему 

поставлених цілей та завдань, що забезпечують її досягнення в інвестиційній 

та інноваційній діяльності регіону. 

На нашу думку, інвестиційно-інноваційна стратегія регіону повинна 

визначатися такими параметрами: 

 узгоджуватись із фінансовими ресурсами, які є і які можуть бути 

акумульовані та спрямовані в економіку регіону; 

 дотримуватись оптимального співвідношення між очікуваною 

ефективністю та ризиками, які характерні для реалізації поставлених у 

стратегії цілей; 

 узгоджуватись із запланованими інвестиційно-інноваційними 

проектами та із загальноекономічними умовами, що склалися в регіоні. 

В науці існують різноманітні підходи до здійснення процесу 

стратегічного планування, але дослідники погоджуються у визначенні 

основних етапів планування. Вітчизняні дослідники О. Берданова, 

В. Вакуленко та В. Тертичка [5, 64] пропонують в цьому плані узагальнену 

модель технології розробки стратегії для організації, регіону. Процес 

стратегічного планування за узагальненою моделлю можна подати у вигляді 

трьох етапів, кожен з яких має свою специфіку залежно від змісту завдань, 

результатів, інструментарію, що застосовується. Ця модель технології 

розробки стратегії містить такі блоки: 

 концептуально-орієнтований; 

 проблемно-орієнтований; 

 проектно-орієнтований. 

Концептуально-орієнтований блок пов’язаний з отриманням 

результатів, що відображають категорії стратегічного планування – бачення, 

місія, цілі. Цей блок характеризується підвищеною відповідальністю, 

оскільки саме тут здійснюється стратегічний вибір, ціна помилок є дуже 
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високою.  

Другий блок – проблемно-орієнтований - опрацьовуються пріоритетні 

проблеми, що підлягають вирішенню з метою реалізації стратегії. Очевидно, 

що на цьому етапі ступінь невизначеності є меншим, ніж на попередньому, 

оскільки тут рішення приймаються в межах уже визначеної стратегії. 

Результат – перелік коректно сформульованих за пропонованим алгоритмом 

проблем, кожна з яких характеризується конкретною метою вирішення [5]. 

Третій – проектно-орієнтований – здійснюється планування дій щодо 

реалізації стратегічних цілей і вирішення проблем. Цей блок 

характеризується найменшим ступенем невизначеності, хоча й тут вона 

відчувається значною мірою як завжди в процесі планування. Основним 

результатом цього етапу є план дій і оперативні плани. Використання 

технології розробки стратегії забезпечує визначення генеральної лінії 

розвитку реґіону тільки на підставі аналізування з урахуванням ситуації в 

зовнішньому середовищі та внутрішнього потенціалу [5]. 

Враховуючи обов’язкові елементи технології стратегічного 

планування, пропонуємо такі етапи розроблення інвестиційно-інноваційної 

стратегії розвитку регіону: 

І – ініціатива. Цей етап є дуже важливою складовою процесу створення 

стратегії загалом, оскільки саме на першому етапі досягається згода всіх 

учасників. Ініціаторами створення інвестиційно-інноваційної стратегії 

розвитку регіону мають бути голова обласної державної адміністрації, голови 

районних державних адміністрацій та представники місцевого 

самоврядування. Оскільки саме вони є ключовими особами в процесі 

прийняття рішень щодо розвитку регіону чи територіальних громад. 

ІІ – створення організаційних структур. Передбачається створення 

Робочої групи, яка має стати мозковим центром стратегічного планування. 

ІІІ – аналіз (SWOT-аналіз). Через здійснення SWOT-аналізу 

визначаються сильні і слабкі сторони, можливості й загрози та стратегічні 

зв’язки, що сприяють формулюванню місії, цілей і завдань стратегії. 
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Реалізація стратегії повинна починатись із досліджень інвестиційного 

потенціалу відповідної області та оцінки впливу на неї чинників 

інвестиційного середовища, тобто визначенні інвестиційної привабливості 

території. Інвестиційна привабливість території відображає набір 

характеристик територіальної одиниці, які впливають на прийняття рішення 

інвестора. Інвестор здійснює вибір території відповідно до специфіки галузі, 

тому здебільшого індекс інвестиційної привабливості є відносним 

показником, оскільки включає у себе велику сукупність статистичних 

індикаторів з різними одиницями виміру, аналіз регіональних факторів 

впливу. Цей аналіз показує здебільшого соціально-економічний розвиток 

регіону, а не можливість впливу на прийняття інвестором рішення вкладати 

ресурси на даній території.  

Для проведення досліджень пропонуємо використовувати методику 

Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, що була 

застосована в оцінці інвестиційної привабливості регіонів України. Особливо 

звернути увагу на аналіз м’яких факторів, які можуть змінюватись в 

короткий проміжок часу та створювати бар’єри для реалізації інвестиційних 

проектів. До м’яких факторів належать [158, 159]: діловий клімат, 

ефективність діяльності державних органів влади, адміністративні 

процедури, відкритість влади, корупція та досвід реалізації інвестиційних 

проектів. Об’єктивно оцінити м’які фактори можна за допомогою опитувань, 

оскільки вони не піддаються статистичній оцінці. 

ІV – визначення місії, цілей та завдань. Завдяки визначенню слабких і 

сильних сторін формуються стратегічні цілі. За базову ціль пропонується 

обрати підвищення інвестиційно-інноваційної привабливості регіону. В 

систему основних стратегічних цілей повинні ввійти: підвищення 

інвестиційного потенціалу регіону, зниження ризики інвестиційної діяльності 

в регіоні, залучення в економіку регіону інвестиційних ресурсів у необхідних 

обсягах завдяки стимулюванню інвестиційної та інноваційної діяльності, 

підвищення інвестиційно-інноваційної активності економічних суб’єктів 
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регіону. 

V – планування-безпосереднього складання планів дій і оперативних 

планів. 

VІ – бюджет - визначення шляхів, термінів фінансування надзвичайно 

важливий особливо в теперішній період обмеження фінансових ресурсів. 

Варто зазначити, що не всі науковці вважають за доцільне виділяти бюджет 

як окремий етап стратегічного планування, мотивуючи це обмеженістю 

власного фінансового ресурсу та відсутністю чітких механізмів залучення 

державних коштів. 

VІІ – реалізація стратегії. На цьому етапі слід виділити цільові 

програми, оскільки стратегія як системний документ має на меті об’єднати та 

взаємоузгодити програми, наявні в регіоні, районі, місті чи територіальній 

громаді щодо розвитку інвестиційного потенціалу. 

VIII – моніторинг, оцінювання та коригування. Моніторинг - це 

систематичне відстеження з ретельним вивченням усього процесу втілення 

від формального ухвалення стратегічно стратегічного плану до 

безпосередньої участі в наданні послуг об’єктом стратегічного планування. У 

стратегічному плануванні варто мати на увазі, що моніторинг є складником 

оцінювання. Оцінювання – це з’ясування реалій реалізації стратегічного 

плану та його головних дійових осіб, критерії, процедури й інструменти 

виконання завдань і досягнення стратегічних цілей. Оцінювання 

здійснюється на підставі різних підходів і загалом варто розрізняти такі типи: 

 поточне – отримання інформації, що забезпечує зворотний зв’язок 

під час процесу стратегічного планування, що сприяє поліпшенню 

оцінювання; 

 підсумкове – після закінчення кожного етапу стратегічного 

планування. 

Варто звернути увагу, що оцінювання досягнутих результатів і 

отриманих наслідків реалізації стратегії в центральному органі виконавчої 

влади, реґіоні, територіальній громаді буде відрізнятись за результатом, тому 
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методика оцінки для різних рівнів планування має бути також різна. На 

підставі моніторингу та оцінювання результатів і процесу стратегічного 

планування готуються висновки щодо ефективності й результативності 

стратегічного планування та потреби у внесенні виправлень до засобів, 

завдань чи цілей стратегії. 

Під час виконання стратегії треба відслідковувати і, якщо потрібно, 

вносити корективи не тільки у спосіб виконання стратегії, але й у саму 

стратегію. Для цієї цілі використовується моніторинг виконання стратегії, 

порядок здійснення якого потрібно розробити до того, як розпочнеться 

реалізація стратегії. Отримані результати моніторингу дають можливість 

оцінити ефективність і результативність вжитих заходів шляхом порівняння 

їх за цілями, завданнями, метою тощо. Оцінюють, наскільки поєднується 

вироблена стратегія з можливостями навколишнього середовища, з 

ресурсами території, вирішується питання чи допомагає стратегія вирішити 

критичні проблеми регіону, чи підтримують її жителі.  

Моніторинг і оцінювання діяльності допомагають упевнитися в тім, що 

проекти ефективні, і їхня реалізація відбувається за графіком, а також 

установити, чи є потреба у корегуванні. Загалом в цілях моніторингу 

використовуються такі показники [5]: 

 показники співвідношення внесок чи результат. Операційні цілі 

розподілені на пріоритети і заходи, які досягаються через використання 

різних засобів чи ресурсів (фінансові, людські, технічні або організаційні), 

які називаються внесками. Вони вимірюються показниками внесків, за 

допомогою яких досягаються результати, що можуть бути як фізичними, так 

і фінансовими (наприклад, кілометри побудованих шляхів, кількість 

створених навчальних місць тощо); 

 показники результативності. За допомогою цих показників 

вимірюється вплив на безпосередніх споживачів (наприклад, скорочення 

витрат часу на дорогу, зменшення витрат на користування транспортом чи 

кількість слухачів, що успішно пройшла підготовку), що може бути як 
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фізичним, так і фінансовим; 

 показники впливу. Досягнення загальних цілей програми чи 

проекту або їх результати справляє певний вплив (конкретний чи загальний). 

Такий вплив іноді стає відчутним через 1-2 роки після досягнення цілі або 

результату, є основою оцінки успіху цього процесу. На основі синтезу 

існуючих підходів до здійснення процесу стратегічного планування та 

виділення основних етапів створення стратегії запропонуємо структурно-

логічну схему формування інвестиційно-інноваційної стратегії 

регіону (рис. 3.1).  

Варто зазначити, що суттєвим недоліком, який варто подолати під час 

формування інноваційно-інвестиційної стратегії в органах державної влади 

усіх рівнів - недотримання принципу взаємоузгодження в термінах та 

пріоритетах. Стратегічне планування як спеціальна функція державного 

управління вимагає обов’язкового узгодження на усіх адміністративних 

рівнях насамперед для забезпечення комплексного, системного підходу з 

метою досягнення ефективності державного управління.  

На сьогодні взаємоузгодження передбачене та здійснюється лише на 

рівні щорічних програм економічного і соціального розвитку області, 

району, міст на короткостроковий період з щорічним посланням Президента 

України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище 

України. 

Для формування стратегічних цілей та визначення пріоритетів 

інвестиційного та інноваційного розвитку регіону варто формувати 

інвестиційні моделі про окремі районі. Як показує світова практика, 

здебільшого створюють інвестиційні паспорти території. Однак в Україні 

вони далекі від світового рівня та часто формування інвестиційних паспортів 

обмежується компіляцією статистичної та адміністративної інформації про 

регіон або територіальну громаду, котру узагальнюють відповідні структурні 

підрозділи облдержадміністрації або виконавчих органів місцевого 

самоврядування.  
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Рис. 3.1. Структурно-логічна схема розроблення інвестиційно-інноваційної 

стратегії регіону 
Джерело: складено автором на основі [78] 

Особливу увагу для інвесторів в інвестиційному паспорті становить 

5.1. Базова ціль – підвищення інвестиційно-

інноваційної  привабливості регіону 

5.2. Глобальні тенденції державного і світового 

розвитку, сукупність умов економічного 

зростання і соціально економічного розвитку 

регіону 

5.3.Система основних стратегічних цілей: 

1. підвищення інвестиційного потенціалу 

регіону 

2. зниження ризики інвестиційно-інноваційної 

діяльності в регіоні 

3.залучення в економіку регіону інвестиційних 

ресурсів у необхідних обсягах 

4.підвищення ефективності регіональних 

інвестицій і суми доходів від інвестиційної 

діяльності 

5. підвищення інвестиційно-інноваційної 

активності економічних суб’єктів регіону 

1.Аналіз тенденцій розвитку регіональних 

інвестиційних процесів 

2. Дослідження впливу факторів 

інвестиційного середовища 

3. Оцінка сильних і слабких сторін регіону 

4. Прогноз довгострокових перспектив і 

визначення пріоритетів інвестиційного 

розвитку регіону 

5. Формування стратегічних цілей 

інвестиційної діяльності 

6. Аналіз стратегічних альтернатив 

7. Розроблення критеріїв оптимізації 

8. Вибір оптимальних інвестиційної 

стратегії 

8.1. Визначення 

стратегічних 

об’єктів 

інвестиційної 

діяльності 

8.2. Розроблення 

стратегії 

формування 

інвестиційних 

ресурсів 

9. Формування регіональної інвестиційної 

політики 

10. Розроблення механізму управління 

реалізацією стратегії 

11. Розроблення і реалізація інвестиційно-

інноваційної  стратегії розвитку регіону 

12. Оцінка ефективності реалізації стратегії 
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другий розділ, в якому наведено стратегічні проекти пріоритетних галузей 

економіки та пропозиції для інвесторів. Однак інвестиційний паспорт 

потребує постійного вдосконалення, актуалізації наповнення, поновлення 

інвестиційних пропозицій, що як правило, зумовлена необхідністю 

впровадження інновацій в життя регіону. Лише вчасна актуалізація, 

концентрація уваги інвесторів та підприємців на перспективах розвитку, 

регулярне випереджувальне наповнення їх змісту дозволить підвищити 

ефективність такого засобу промоції території. 

На відміну від інвестиційного паспорта в інвестиційній моделі повинен 

бути комплексний маркетинговий аналіз потенційного споживчого 

(внутрішньо- та міжрегіонального) ринку, визначення його кількісних 

показників та прогнозування тенденцій на підставі інформаційної моделі 

території регіону. Не зайвою в інвестиційній моделі є інформація про 

надання послуг органом місцевого самоврядування. Практика показує, що 

для підприємницького середовища та інвесторів корисною є інформація 

подана в такій послідовності : 

 інформація про виконавців послуг; 

 опис системи послуг; 

 характеристика мереж послуг та об’єктів на мережах; 

 структура споживачів; 

 споживання та нормативи споживання; 

 вартість, ціна, послуг; 

 інвестиції та ремонти; 

 розрахункові показники та інформація для порівняння; 

 інформація про перспективні програми розвитку територій.  

У частині методичного забезпечення стратегічного планування в 

діяльності органів державної влади передбачено координуючу функцію 

обласних державних структур з питань розвитку економіки відносно 

районних структур та відповідний науково-методичний супровід процесів 
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прогнозування та планування розвитку на місцях. Проте аналіз ситуації в 

районах свідчить про відсутність такої координації та відповідного 

методичного супроводу. На місцях органи державної влади не забезпечують 

прогнозування розвитку, нема узгодженого стратегічного планування. За 

такої ситуації здійснюється лише «виконання» доведених програм 

економічного та соціального розвитку, але не їх формування та 

відповідальність за їх реалізацію (див. п.1.3 рис.1.5). 

Окрім цього в процесі створення інвестиційно-інноваційної стратегії 

місцевим органам влади варто посилити співпрацю з підприємницькими 

структурами та громадськими організаціями. Участь громадян в управлінні 

державними справами є однією з вимог формування громадянського 

суспільства в Україні. Забезпечення громадської участі у процесі 

стратегічного планування розвитку території є запорукою його дієвості. На 

сьогодні у всіх областях, окремих містах, районах та сільських радах України 

розроблені стратегії соціально-економічного розвитку чи стратегічні плани 

розвитку. Проте, як свідчить практика, обговорення напрацьованих стратегій 

з громадськістю часто відбувається формально, відсутній конструктивний 

діалог з громадою, наявність якого і є критерієм ефективності здійснення 

процесів стратегічного планування в органах державного управління. 

Потрібно створювати відповідні комісії і робочі групи, що підтримують 

взаємозв’язок влади та громадян у процесі розроблення інвестиційно-

інноваційної стратегії розвитку. Дана взаємодія є ефективнішою коли 

громадяни виступають об’єднаними в групи громадської ініціативи чи як 

неурядові громадські організації, а не індивідуально. 

Одним із шляхів активізації участі громадськості у процесах 

формування інвестиційно-інноваційної стратегії регіону є підвищення 

ефективності використання органами державного управління інформаційних 

технологій. Як відомо, рівень комп’ютеризації державних, комерційних 

структур та громадян у нашій державі значно нижчий, ніж у провідних 

країнах Європи і США. Відповідно до Указу Президента України «Про 
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заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної 

мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в 

Україні» [131] завданням органів державної влади є створення у найкоротші 

строки належних економічних, правових, технічних та інших умов для 

забезпечення широкого доступу громадян, навчальних закладів, наукових та 

інших установ і організацій усіх форм власності, органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності до 

мережі Інтернет.  

Обов’язковою вимогою є наявність доступу до мережі Інтернет у 

кожному органі державної влади та місцевого самоврядування. Суть 

інформаційної відкритості органів державної влади та вищих посадових осіб 

України відображає можливістю громадян та юридичних осіб в межах закону 

отримати інформацію про ці органи та їх посадових осіб. Оприлюденнна 

інформація має характеризуватися такими якостями як: повнота, правдивість, 

точність, реальність та відображати запитувані факти за станом на відповідну 

дату або за відповідний період часу. Одним із напрямів забезпечення 

ефективного діалогу з громадою має стати залучення місцевої еліти до 

процесу стратегічного планування.  

Для впровадження інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку 

регіону потрібно використовувати механізм реалізації, що базується на 

сучасних методах управління. Пропонуємо механізм реалізації інвестиційно-

інноваційної стратегії, який здійснюватиеться у декілька етапів (рис 3.2). 

Сьогодні в Україні нема інвестиційно-інноваційних стратегій розвитку. За 

такої ситуації цікавим у плані створення інвестиційно-інноваційної стратегій 

розвитку регіонів буде досвід наших сусідів - Республіки Польщі.  

У листопаді 2009 р. Рада Міністрів Польщі прийняла документ під 

заголовком «План приведення в порядок стратегії розвитку», котрий має на 

меті системне приведення в порядок існуючих документів стратегічного 

характеру, а також обмеження їх числа. Відповідно до нової концепції 

кількість стратегій та політик розвитку повинна бути зменшена з наявних 42 
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обов’язкових документів такого типу до 9 нових, інтегрованих стратегій, які 

визначатимуть середньо – та довготермінові напрями розвитку країни. 

 

Рис. 3.2. Механізм реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії регіону 

Джерело: розроблено автором 
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запланованих стратегій й політик, зокрема «Напрями зростання 

інноваційності економіки на 2007-2013 роки». Зростання інноваційності 

економіки було також визнане за один з пріоритетів розвитків Польщі в 

опрацьованому колективом стратегічних радників Голови Ради Міністрів 

рапорті «Польща 2030». 

На регіональному рівні у Польщі важливе значення для розбудови 

конкурентноздатної економіки мають регіональні стратегії інновацій, 

головною метою котрих є створення та розбудова стійкого партнера в 

регіонах поміж науковими установами та промисловістю, зростання 

конкурентоспроможності малих і середніх підприємств шляхом 

запровадження нових технологій, а також розвиток компетенції кадрів 

сектора науки та підприємств у сфері впровадження B&R робіт, управління 

цими роботами та комерціалізації їх результатів. 

На початку 2005 року практично всі регіони Польщі закінчили процес 

опрацювання РСІ (регіональних інноваційних стратегій). Вони були прийняті 

сеймиками окремих воєводств, і можемо стверджувати, що з цього моменту 

розпочався період їх впровадження. Факт формування стратегічного підходу 

до зростання інноваційності економіки вказує на зростаюче значення 

формування інструментів політики інновації в регіонах.  

Вже в 2006 році на доручення Польської Агенції Розвитку 

Підприємництва було проведено дослідження, метою котрого було 

оцінювання процесу впровадження регіональних стратегій інновації в 15 

регіонах Польщі в аспекті впровадження проектів, визначених в прийнятих 

стратегіях. Ефектом дослідження було, зокрема, визначення перешкод та 

формулювання рекомендацій для процесу впровадження РСІ в Польщі. 

До найважливіших перешкод в системі впровадження РСІ автори 

дослідження Efekty regionalnych strategii innowacji. Rekomendacje do analizy 

szczegołowej, віднесли [183]: 

1. Перешкоди організаційно – концептуального характеру : 

 відсутність систематизованого та послідовного підходу, до 
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впровадження стратегії – РСІ доповнюють комплектами стратегічних 

документів регіону, котрі не спричинюють реальних дій щодо їх реалізації; 

 відсутність «координуючої одиниці», яка забезпечувала б 

координацію дій та інституційну безперервність впровадження РСІ – 

непослідовна діяльність регіональної адміністрації в цій сфері – часто 

самоврядування віддає цю функцію й ініціативу зовнішнім установам; 

 нечітко визначені повноваження окремих установ/організацій, котрі 

є складовими елементами структури впровадження РСІ (там, де створено такі 

структури - їм часто призначаються певні задавання, але рідко коли 

надаються відповідні до цих задавань повноваження, за отриманням 

фінансових ресурсів дані структури мусять змагатися на конкурсних 

засадах); 

 відсутність прозорих і санкціонованих процедур співпраці - у сфері 

впровадження РСІ дуже часто вона ґрунтується на ентузіазмі спонтанно 

визначених лідерів. 

2. Фінансові перешкоди: 

 відсутність на регіональному рівні фінансових засобів призначених 

на фінансування структур, котрі координують та проводять моніторинг РСІ – 

в більшості випадків фінансування проводиться на проектних засадах; 

 відсутність на регіональному рівні призначених фінансових засобів 

на фінансування процесу реалізації положень. 

3. Перешкоди усвідомлення та знань: 

 прив’язаність органів самоврядної влади до традиційної 

інвестиційної політики, що робить акцент на модернізацію суспільної 

інфраструктури та збільшення числа робочих місць;  

 відсутність переконання до зрілої оцінки концепції розвитку 

регіону опрацьованої в РСІ в контексті викликів, пов’язаних з розвитком 

суспільства, обґрунтованого на знаннях; 

 відсутність відчуття «власності» РСІ в самоврядуванні – тенденція 
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до сприйняття сектора науки як єдиного отримувача користі від РСІ; 

 координація дій з регулювання інноваційної діяльності в регіоні 

розуміється органами самоврядування більше як спостереження за подіями, а 

ніж свідома й активна участь в цьому процесі; 

 явно низька активність партнерів з бізнесового середовища в 

діяльності, пов’язаної із впровадженням РСІ;  

 некоординована діяльність у сфері промоції інноваційних позицій. 

Беручи до уваги діагностовані перешкоди у впровадженні РСІ в 

Польщі, для створення інвестиційно-інноваційних стратегій найперше 

потрібно створити самоврядний орган – відповідальний суб’єкт за реалізацію 

регіональної інвестиційно-інноваційної політики – щоб заходи, записані в 

стратегії, знайшли логічне місце в системі управління впровадження 

стратегії. Підставою створення такої структури управління повинні стати 

уточнені і чітко прописані повноваження та відповідальність окремих 

установ чи організацій, котрі є елементами структури впровадження 

стратегії, відповідні фінансові ресурси, задавання та інструменти їх 

реалізації: 

Основним елементом цієї структури має стати підрозділ в обласній 

адміністрації, котрий координує впровадження стратегії. Навіть в ситуації 

відсутності фінансування з регіональних програм органи самоврядування 

зобов’язані забезпечити мінімум ресурсів на підтримку безперервності 

діяльності структур впровадження та моніторингу, створених з метою 

реалізації стратегії.  

У процесі опрацювання регіональних операційних програм слід 

передбачити кошти на реалізацію стратегії. Проте фінансові ресурси на 

реалізацію найважливіших дій, пов’язаних з реалізацією стратегії, 

обов’язково повинні бути враховані в бюджетах органів самоврядування в 

такий спосіб, щоб фінансування процесу впровадження не було винятково 

залежне від коштів програм, що фінансуються із структурних фондів. Це 

означає, що система впровадження й моніторингу стратегії повинна містити в 
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собі проекти структур й інструментів, котрі дозволять охопити ними 

цілісність випадків, пов’язаних з впровадженням стратегії в регіоні. У разі 

впровадження стратегії це повинно означати участь координуючого 

підрозділу в групах, котрі об’єднують всіх зацікавлених з регіону. Існування 

та функціонування таких колективів повинні бути ініційовано та фінансовано 

органами самоврядування. Задля підвищення свідомості регіональних 

керівників щодо комплексної необхідності інвестиційно-інноваційної 

політики і інноваційних вимог регіону потрібно проведення моніторингу та 

оцінювання досягнень регіону в цій сфері в контексті досягнень інших 

регіонів та доведення результатів керівникам й зацікавленим особам.  

Отже, слід констатувати, що впродовж останніх років істотно 

підвищилась самостійність регіонів, території несуть більшу відповідальність 

за результати свого розвитку, свідченням цього є, в тому числі, поширення 

процесів розробки та впровадження стратегій розвитку на місцях. В контексті 

останніх законодавчих змін слід зазначити позитивні зрушення, спрямовані 

на розширення можливостей територіальних громад місцевого рівня щодо 

управління власним розвитком. Проте очевидним є те, що нормативно-

правова база стратегічного планування регіонального розвитку на сьогодні не 

відповідає реаліям, є процесом розпорошеним та неузгодженим, 

залишаються на стадії впровадження та вдосконалення. Важливими 

напрямками підвищення інвестиційної привабливості території є створення 

інвестиційно-інноваційних стратегій розвитку регіонів. Аналіз зарубіжного 

досвіду свідчить про необхідність запровадження таких стратегій на 

місцевому рівні як обов’язкової складової загальнодержавної системи 

планування розвитку територій. 

 

3.3. Розробка механізму використання міграційного капіталу як 

альтернативного джерела інвестиційних ресурсів окремого регіону 

 

Взявши курс на євроінтеграцію, Україна тим самим приєднується до заяв 
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ЄС з питань міжнародної міграції, які розглядаються як важливий елемент 

загальноєвропейської політики у цій сфері. В Україні міграція сприймається 

як негативне явище, яке треба подолати. Це пояснюється тим, що найчастіше 

трудовими мігрантами є економічно-активне населення працездатного віку, 

кваліфіковані спеціалісти, які за кордоном зайняті на некваліфікованих 

роботах. Збільшенню трудової міграції допомагають інституційні переваги 

працевлаштування в ЄС для жителів західних прикордонних областей 

України. Серед них: 

 запровадження режиму малого прикордонного руху між Україною, 

Польщею Угорщиною та Словаччиною, відповідно до якого передбачається 

перебування жителів 30 – 50 кілометрової прикордонної зони без візи у 

країні-сусіді (табл. 3.3); 

 преференції для власників «карти поляка» та «карти угорця». 

Наявні карти дозволяють її власнику багаторазове перетинання кордону, а 

також право на легальне працевлаштування та ведення підприємницької 

діяльності на території цих країн.  

Наведені чинники мають найбільший вплив на розвиток процесів 

трудової міграції у західних регіонах України (Івано-Франківській, 

Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях). 

Таблиця 3.3. 

Умови малого прикордонного руху для громадян України [65] 

Умови Словаччина Угорщина Польща 

Прикордонна зона  

перебування  

 

30-50 км (299 

словацьких та  

280 українських  

населених пунктів)  

50 км  

(244 угорських та  

384 українських  

населених пункти)  

30-50 км  

(408 українських 

та  

1822 польських  

населених пункти)  

Вартість дозволу 20 євро 20 євро 20 євро 

Термін дії дозволу 1-5 років 1-5 років 2-5 років 

Термін перебування  30 днів протягом  

одного візиту, не  

більше 90 днів  

протягом 6 місяців 

Не більше 90 днів 60 днів протягом  

одного візиту не  

більше 90 днів  

протягом 6 місяців 
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За попередньою інформацією територіальних органів Державної 

міграційної служби України у 2013 році органами громадянства, імміграції та 

реєстрації фізичних осіб оформлено 9 524 дозволів для виїзду громадян 

України за кордон на постійне місце проживання. За даними Державного 

центру зайнятості чисельність українців, які тимчасово працювали за 

кордоном, працевлаштованих суб’єктами господарської діяльності, що мають 

відповідну ліцензію, у 2013 році склала 83 409 осіб [178]. За даними Звіту 

обстеження з питань трудової міграції в Україні, проведеного Міжнародною 

організацією праці, запропоновано виділення п’яти рівнів інтенсивності 

участі економічно-активного населення у трудовій міграції. Відповідно з цим 

показником здійснено групування регіонів (табл.3.4). 

Таблиця 3.4 

Групування регіонів України за інтенсивністю трудових міграцій [70] 

Рівень міграції 

Дуже високий Високий Середній Низький Дуже низький 

Закарпатська, 

Тернопільська, 

Чернівецька 

Волинська 

Івано-Фран- 

ківська, 

Львівська, 

Рівненська 

Сумська, 

Херсонська, 

Хмельницька 

Вінницька, 

Донецька, 

Житомирська, 

Кіровоградська, 

Луганська, 

Миколаївська, 

Одеська, 

Харківська, 

Чернігівська 

АР Крим, 

Дніпропетровська, 

Запорізька, 

Київська, 

Полтавська, 

Черкаська,  

м. Київ, 

м. Севастополь, 

 

 

Відповідно до даних табл.3.4 населення різних регіонів України не 

однаковою мірою залучено до трудової міграцій, отже і обсяги міграційного 

капіталу, залученого в регіони України, будуть різні. Варто зазначити, що в 

першу групу регіонів з дуже високим рівнем міграції входять ті області, які в 

результаті проведення кластерного аналізу запропоновано до четвертої групи 

класифікації та характеризуються дуже низьким рівнем фінансового 

забезпечення інвестиційних процесів. Високий рівень міграції простежується 

в тих областях, які на основі застосування методу К-середніх кластерного 

аналізу входять до третьої та другої груп класифікації. Це підтверджує, що на 
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території регіонів з дуже високим та високим рівнем міграції спостерігається 

недофінансування інвестиційних процесів. Отже, на цих територіях потрібно 

здійснювати управлінські заходи, що мають спрямовуватись на підвищення 

віддачі від грошових переказів мігрантів. 

Здебільшого грошові перекази використовуються членами їх сімей на 

харчуваня, а вже потім на інші потреби. За даними Державної служби 

статистики [93, c. 44] 68 % грошових переказів жінки використовують для 

задоволення щоденних потреб, у чоловіків цей відсоток ще більший – 74%. 

На придбання та реконструкції житла, в середньому жінки та чоловіки 

використовують 35 %. На навчання членів сімей залучається п’ята частина 

грошових переказів, тоді як для відкриття свого бізнесу в середньому 7-8%. 

Ті мігранти, які вирішили залучити кошти у підприємницьку діяльність, 

здебільшого вибирають сферу послуг (торговельні підприємства, кафе, 

ресторани, присадибне господарство та інші види сфери послуг). Невеликий 

підприємницький потенціал пояснюється рядом причин: 

 несприятливий інвестиційний клімат для ведення малого бізнесу; 

 недоступність дешевих кредитів; 

 недостатня поінформованість щодо ведення підприємницької 

діяльності; 

 відносно обмежене коло сфери діяльності в регіоні; 

 законодавчі вимоги; 

 незацікавленість до інвестування коштів. 

Отже, для використання потенціалу міграційного капіталу найперше 

потрібно створити сприятливі умови для вкладання зароблених й 

заощаджених коштів мігрантів та членів їх сімей в економіку регіону. У 

світовій практиці використовуються різноманітні засоби щодо стимулювання 

збільшення та використання грошових надходжень від мігрантів.  

Політика у цій сфері зазвичай розвивається за чотирма основними 

напрямами: [93, c. 25] удосконалення механізму переказів, в тому числі 
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спрямування переказів офіційними каналами; стимулювання переказів з 

метою збільшення їх обсягів; заохочення продуктивного використання 

переказів; спрямування переказів в інтересах розвитку територій (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Управлінські заходи, спрямовані на підвищення віддачі від 

переказів [93] 

Мета Заходи 

Спрямування частини 

переказів на економічний 

розвиток 

Оподаткування мігрантів 

Обкладення податком переказів 

Добровільні внески на добродійництво 

Стимулювання збільшення 

величини трансфертів та їх 

переправлення через 

офіційні канали 

Випуск мігрантських облігацій 

Дозвіл на відкриття рахунків в іноземній валюті 

Спеціальні рахунки для мігрантів з преміальним процентом 

Сприяння трансфертам через фінансові інституції 

Поширення фінансової грамотності 

Стимулювання 

інвестування переказів 

 

Підтримка через створення місцевих центрів 

обслуговування мігрантів, надання їм інформації 

Звільнення від податків імпорту засобів виробництва 

Схеми підтримки малого бізнесу – фінансової,  

інфраструктурної чи інноваційної 

Навчальні програми 

Підтримка колективних 

переказів об’єднань 

мігрантів 

 

Спільне з державою фінансування проектів 

Створення підприємств у спільній державно-приватній 

власності 

Пропозиція привабливих цін при виконанні соціально- 

важливих проектів 

Вплив на моделі 

споживання 

Популяризація товарів вітчизняного виробництва 

Створення привабливих умов для купівлі мігрантами 

товарів своїм родичам на батьківщині 

Убезпечення майбутніх 

переказів 

Сприяння легальній та організованій міграції 

Встановлення тісних зв’язків і співпраці з діаспорами 

 

Важливим також є залучення грошових переказів мігрантів в 

інвестиційну сферу за допомогою механізму трансформації міграційного 

капіталу в інвестиційні ресурси. «...Механізм трансформації міграційного 

капіталу в інвестиційні ресурси являє собою послідовність дій з розширення 

потенційних джерел інвестицій щодо ефективної трансформації їх в 

інвестиції за допомогою прямого та непрямого методів з використанням 

інструментів фінансового ринку, спрямованих на досягнення поставлених 

цілей» [75]. 
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Серед вітчизняних вчених є ціла низка праць, присвячених розробці 

механізмів трансформації заощаджень в інвестиційні ресурси. Варто назвати 

механізми трансформації міграційного капіталу, запропоновані 

В. Карковською та Р. Щур (рис. 3.3)  

 

Рис 3.3. Механізм трансформації міграційного капіталу в інвестиційні 

ресурси [181, с. 198] 

 

У світовій практиці серед інструментів трансформації міграційного 

капіталу в інвестиційні ресурси здебільшого застосовуються державні та 

місцеві цінні папери. Зокрема, починаючи з 1951 року, в Ізраїлі для 

стимулювання залучення коштів за-кордону випускались державні цінні 

папери (облігації). З того часу облігації випускаються щорічно. Їх вартість – 

від 100 до 100 тис. доларів США, строк погашення – від одного до 15 років. 

Сума продажу в останні роки становила 1-1,5 млн доларів США. Усього було 

Державне регулювання трансформації міграційного капіталу в інвестиційні 

ресурси 

Інструменти трансформації міграційного капіталу в інвестиційні ресурси 

Державні та 

місцеві цінні 

папери 

Корпоративні 

цінні папери, 

нерухомість 

Інвестування 

в людський 

капітал 

Вклади на 

депозитні 

рахунки в банки 

Вкладення у 

небанківські 

кредитні 

установи(інвест

иційні,пенсійні,

страхові фонди) 

За допомогою фінансових посередників 
- банків 

- договірних ощадних інститутів 

- інвестиційних посередників 

Політика стимулювання трансформації заощаджень в інвестиції 

Зниження ризиків Підвищення ролі фінансових ринків та 

посередників у трансформації міграційного 

капіталу в інвестиційні ресурси 

Вибір методів трансформації міграційного капіталу 

Прямий Непрямий 

Не передбачає залучення 

посередників 
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випущено облігацій на загальну суму понад 25 млрд доларів США. У 2005 

році на облігації припадало приблизно 32 % зовнішнього боргу. Гроші 

використовуються на соціально значущі проекти, такі як будівництво 

зрошувальних систем, житла та комунальної інфраструктури [185, с. 4]. 

Спеціальні валютні сертифікати в обмін на продану державі валюту 

запроваджено в Пакистані. Процентна ставка на них приблизно на 2 % 

більша, ніж на депозити в євро, під час погашення сертифікату (в іноземній, 

чи в національній валюті) нараховується преміальна надбавка на 8-15 % 

більша офіційного обмінного курсу [188, с. 17]. 

Найбільш ефективним інструментом виявились практика 

розповсюдження державних облігацій. Як зауважує А. Гайдуцький, більшість 

країн використовують даний механізм одноразово: приміром у важкі часи 

для врегулювання платіжного балансу, фінансування державного боргу, 

реалізації національних програм будівництва соціальної інфраструктури, 

зруйнованої внаслідок природних катаклізмів чи військових конфліктів»[17]. 

Виходячи з позитивної історичної тенденції, А. Гайдуцький та 

О. Шиманська наводять власні розрахунки можливостей України щодо 

випуску міграційних облігацій (табл. 3.6).  

Таблиця 3.6 

Міжнародна практика розповсюдження спеціальних державних 

облігацій серед мігрантів [17, 180] 

Показник 
Країна 

Ізраїль Індія Ефіопія Непал Україна 

Чисельність мігрантів за 

кордоном, млн осіб  

1 (діас- 

пора≈14) 
20-25 2 1 

понад 4,5 

 

Обсяги грошових переказів у 

рік емісії міграційних 

облігацій, млрд дол. США 

0,5–1,4 

(з 1951 р. 

щорічно) 

12,9 

(2000 р.) 

0,3 

(2008 р.) 

 

2,7 

(2008 р) 

7,02 (2011 р.) 

7,53 (2012 р.) 

Приблизний відсоток 

залучених коштів через 

міграційні облігації від 

загальної суми грошових 

переказів, %  

До 100% 43% 33% 4% 

Потенційно 

30–50% 

 

Річний обсяг зібраних коштів, 

млн дол. США 
800-1500 5500 100 100 

Потенційно 

2200–3700 
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На їхню думку, потенціал реалізації облігацій серед українських 

мігрантів та діаспори є досить великим. Очікувані результати їх залучення 

складають до 3 млрд. дол. США щорічно. 

Стимулювання мігрантів до інвестування коштів в підприємницьку 

діяльність може відбуватись шляхом використання інших видів цінних 

паперів, наприклад інвестиційних сертифікатів. Відповідно до Закону 

України «Про цінні папери та фондовий ринок» інвестиційний сертифікат – 

це один із видів цінних паперів, що посвідчує право власності інвестора на 

частку в інвестиційному фонді [152]. 

Наш вибір пояснюється тим, що придбання інвестиційного сертифікату 

має надати право на володіння часткою інвестиційної пропозиції, зазначеної 

в сертифікаті, в порівнянні із особливостями інших цінних паперів. Вартість 

усіх інвестиційних пропозицій буде вимірюватись інвестиційними 

сертифікатами. Мінімальна номінальна вартість одного сертифіката 1000 дол. 

США. Наявність потрібної кількості сертифікатів надасть право їх власнику 

на викуп чи одержання в оренду зазначеного майна. 

Проаналізувавши існуючі механізми та світовий досвід їх 

ефективності, запропоновано механізм трансформації міграційного капіталу 

в інвестиційні ресурси, використовуючи державні цінні папери (інвестиційні 

сертифікати) (рис 3.5). У час новітніх технологій вважаємо за необхідне 

створення Банку інвестиційних пропозицій України. Відповідальним за 

створення Банку інвестиційних пропозицій може бути Фонд державного 

майна України за поданням регіональних відділень. 

Такий вибір зумовлений тим, що основними функціями Фонду 

державного майна є «…здійснення та реалізація державної політики у сфері 

приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, 

управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними 

правами держави щодо об’єктів державної власності, що належать до сфери 

його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, 

майнових прав та професійної оціночної діяльності» [151]. 
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Рис. 3.4. Механіз трансформації міграційного капіталу в інвестиційні ресурси 
Джерело: розроблено автором 

 

До додаткових основних завдань Фонду та його територіальних 

відділень варто додати: 

 створення єдиної бази реєстрації інвестиційних пропозицій по 

регіонах України; 

 реалізація державної політики щодо оренди та відчуження майна 

відповідно до інвестиційних сертифікатів; 

 захист майнових прав інвесторів, а також корпоративних прав 

держави на території України та за її межами; 

 здійснення контролю за діяльністю Банку інвестиційних 

пропозицій, відчуження майна у випадках, встановлених законодавством, 

передачі майна в оренду та користування; повернення у державну власність 
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державного майна, що було приватизоване, відчужене або вибуло з 

державної власності з порушенням законодавства; управління 

корпоративними правами держави, які перебувають у сфері його управління; 

  співробітництво з міграційними спілками у реалізації державної 

інвестиційної політики. 

Усі інвестиційні пропозиції варто сформувати за регіонами 

розташування та за категоріями. На нашу думку, основними категоріями 

можуть бути нерухоме майно (земельні ділянки, незавершене будівництво, 

основні фонди тощо) об’єкти інтелектуальної власності (винаходи, 

інвестиційні проекти, інноваційні проекти). 

Вільні земельні ділянки як сільськогосподарського, так і 

несільськогосподарського призначення можуть бути одним із привабливих 

об’єктів та мають бути включені в інвестиційний потік. Аналіз 

Інвестиційного атласу України свічить, що на території кожної місцевої ради 

як найнижчої одиниці адміністративного поділу території України є 

інвестиційно привабливі земельні ділянки.  

Загальна привабливість земельних ділянок відповідно ст. 5 Земельного 

Кодексу України є висока у зв’язку із використанням землі як 

територіального базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва 

з одного боку [71]. З іншого боку придбати вільні земельні ділянки державної 

чи комунальної власності або право на них можливо як на конкурентних 

засадах, так і без конкурентних засад [71, с. 134], тому створення 

інвестиційного фонду земель перш за все сприяє розвитку території, 

залученню додаткових коштів, створенню додаткових робочих місць.  

Для використання вільних земельних ділянок як об’єктів викупу, 

першочергово потрібно спростити процедури визначення та відведення 

земельних ділянок, проведення експертної оцінки земельних ділянок із 

застосуванням інвестиційного коефіцієнту, визначення механізму інвестицій. 

Для перегляду інвестиційних пропозицій потрібно створити окремий 

Інтернет портал. Перегляд пропозицій земельних ділянок можливий завдяки 
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публічній кадастровій карті України. Геоінформаційна система надасть змогу 

здійснювати моніторинг онлайн інвестиційних проектів, капітальних 

інвестицій, а також створювати бази даних інвесторів з високим потенціалом. 

Створення єдиної системи дозволить визначати галузеві та географічні 

напрямки, що пропонують найкращі інвестиційні можливості для ПІІ, а 

також відстеження у реальному часі інвестиційних проектів певних 

компаній. Варто зазначити, що 16 жовтня 2014 року в Україні відбулась 

презентація Інтерактивної інвестиційної карти України, яка має стати 

електронним відображенням інвестиційного потенціалу регіонів та є 

прототипом інтернет порталу Банку інвестиційних пропозицій, який ми 

пропонуємо. 

Реалізація запропонованої моделі трансформації можлива завдяки 

взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності та інститутів інвестиційної 

інфраструктури. Для забезпечення застосування запропонованої моделі 

трансформації міграційного капіталу в інвестиційні ресурси потрібно на 

державному, регіональному та місцевому рівні забезпечити створення 

сприятливих умов. На державному рівні найперше необхідно вдосконалити 

правове поле для регулювання міграції в Україні.  

Визначено, що основними недоліками нормативно-правового 

забезпечення регулювання міграції є:  

 відсутність єдиної концепції державної міграційної політики, а на її 

основі Стратегії державної міграційної політики, яка б визначила стратегічні 

напрями регулювання міграційних потоків на довготривалу перспективу; 

 відсутність нормативних актів, які б регламентували можливість 

повернення мігрантів на батьківщину за конкретними стимулами (пільгове 

оподаткування для відкриття власного бізнесу, сприяння пошуку місця 

працевлаштування, надання соціального житла на вигідних умовах 

кредитування чи оренди); 

 практично відсутність нормативних актів, які б регламентували 

відносити з українською діаспорою, відсутність багатосторонніх угод щодо 
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співпраці в реалізації міграційної політики з країнами, найбільш 

привабливими для українських мігрантів (Італія, Іспанія, Португалія, 

Німеччина). 

Провівши огляд чинної нормативно-правової бази регулювання 

міграційної політики та визначивши недоліки, пропонуємо найперше 

створити нормативно-правові документи, що визначать статус трудового 

мігранта. Внести доповнення у вигляді економічних стимулів у Податковий 

кодекс України для регулювання та заохочення вкладання трансфертів 

трудових мігрантів у пріоритетні галузі економіки. Нормативно-правова база 

дозволить сформувати механізм набуття права власності на інвестиційну 

пропозицію через викуп інвестиційних сертифікатів.  

Є необхідність розробити проект та затвердити довгострокову 

Державну програму співпраці із закордонними українцями. Чинна Державна 

програма співпраці із закордонними українцями до 2015 року передбачала 

фінансування заходів для підтримки закордонних українців, забезпечення їх 

національно-культурної ідентичності, громад закордонних українців, 

використання інтелектуального, культурного та духовного потенціалу 

закордонних українців для утвердження позитивного міжнародного іміджу 

України [44]. Варто зазначити, що ця програма не передбачає заходів у сфері 

інноваційно-інвестиційної діяльності.  

Окрім названих вище пропозицій варто вжити ряд заходів для 

заохочення здійснення переказів на батьківщину: 

 розширити присутність українських фінансових установ на 

міжнародному ринку фінансових послуг, передусім в країнах, де працює 

багато українців [93, c. 65]; 

 забезпечити здешевлення послуг з переказу коштів, для збільшення 

переказів офіційними каналами;  

 розробити заохочувальні програми щодо створення спеціальних 

депозитних рахунків для мігрантів з високими відсотковими ставками та 

державними гарантіями; 
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 створити окремі підрозділи при консульських установах для 

надання консультативної допомоги мігрантам щодо інвестиційних 

можливостей в Україні та здійснювати супровід інвесторів-мігрантів; 

 створити кредитні спілки із залученням коштів трудових мігрантів.  

Спрямуванню заробітків мігрантів в Україну сприятиме також 

вирішення проблеми пенсійного страхування працівників-мігрантів або 

шляхом укладання угод щодо соціального забезпечення з країнами їхнього 

працевлаштування, якими забезпечується переказ зароблених за кордоном 

пенсій в Україну, або шляхом розвитку системи добровільного пенсійного 

страхування для тих мігрантів, які працюють в країнах, з якими відповідні 

угоди не укладені [93]. 

Щоб за допомогою інвестиційних сертифікатів міграційний капітал 

перетворювався в інвестиційні ресурси, потрібно забезпечити роботу з 

діаспорними мережами. Сьогоднішня соціально-політична ситуація в Україні 

не дає змогу мігрантам та членам їх сімей самостійно придбати інвестиційні 

сертифікати. Окрім того, на регіональному рівні під час формування 

інвестиційно-інноваційних стратегій розвитку регіону передбачити 

залучення трансфертів за допомогою механізму державно-приватного 

партнерства. На місцевому рівні на територіях з найвищими показниками 

міграції ініціювати спільні інвестиційні проекти з розвитку малого 

підприємництва. Організовувати районні центри допомоги мігрантам та 

членам їх сімей для надання консультативної допомоги.  

 

Висновки до розділу 3 

 

Розкрито підходи до формування механізмів стимулювання 

інвестиційних процесів у регіонах, реалізації інвестиційно-інноваційних 

стратегій, розроблено механізм трансформації міграційного капіталу в 

інвестиційні ресурси. 

Доведено, що ефективність державного управління інвестиційними 
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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 

модернізацій цих процесів. Найважливішими із них є грошово-кередитне 

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. Надано конкретні пропозиції, 

спрямовані на активізацію інвестиційних процесів в регіонах через 

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 підвищення інвестиційної привабливості території окрім стимулів 

фіскального та монетарного характеру 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). Ефективність функціонування 
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запропонованого механізму трансформації міграційного капіталу в 

інвестиційні ресурси досягається завдяки тісної 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).  

 

Результати дослідження, сформульовані у даному розділі, узагальнено 

в працях автора [37, 38, 39, 40].
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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 включає в себе 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 включає 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 
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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, в той час 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 влади, відсутня належна 

координація взаємозв’язків між суб’єктами та об’єктами інвестиційної 

діяльності на різних ієрархічних рівнях.  

5. Аналіз 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 в регіонах України. 

6. Доведено, що рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону 

виступає 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 
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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 

характеру, 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 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 в 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 в країнах, де працює 

значна кількість трудових мігрантів з України; забезпечення здешевлення 
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послуг з переказу коштів для збільшення переказів офіційними каналами; 

розроблення заохочувальних 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.  



171 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Аналітичний огляд валютного ринку України за І півріччя 2014 

року [Електронний ресурс] / Національне рейтингове агентство «Рюрік». - 

Режим доступу: http://www.rurik.com.ua/documents/research/Currency_ 

market_review_II_2014.pdf. 

2. Аналітичний огляд валютного ринку України за підсумками 2014 

року [Електронний ресурс] / Національне рейтингове агентство «Рюрік». - 

Режим доступу: http://rurik.com.ua/documents/research/Currency_market_ 

review_ 4_2014.pdf. 

3. Базилевич В. Д. Історія економічних вчень [Текст] : підручник / за 

ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 1300 с. 

4. Белінська Я. В. Монетарні важелі стимулювання інвестиційних 

процесів в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.niss.gov.ua/articles/880/3. 

5. Берданова О. В. Основи стратегічного планування [Текст] : опор. 

консп. лекц. / О. В. Берданова, В. В. Тертичка. – К.: [б. в.], 2005. – 124 с. 

6. Біла С. О. Передумови та практики реалізації реформ на 

регіональному і місцевому рівнях [Текст] : аналіт. доп. / С. О. Біла, 

Я. А. Жало, О. В. Шевченко [та ін.]; за ред. С. О. Білої. – К.: НІСД, 2014. – 

68 с. 

7. Білецький В. С. Мала гірнича енциклопедія [Текст] : енцикл. cловн.: 

у 2 т. Т. 2 / за ред. В. С. Білецького. – Донецьк: Донбас, 2007. – 652 с. 

8. Бланк І. О. Інвестиційний менеджмент [Текст] : підручник / 

І. О. Бланк, Н. М. Гуляєва; заг. ред. А. А. Мазаракі. - К.: [б. в.], 2003. - 397 с. 

9. Борщ Л. М. Економічне зростання України: стан та чинники 

забезпечення [Текст] : зб. наук. пр. / кол. авт.: Л. М. Борщ, М. О. Скоромюк, 

Р. М. Аргуманов [та ін.]. – К.: Логос, 2003. – 620 с. 

10. Борщ Л. М. Інвестиції в Україні: стан, проблеми і перспективи 

[Текст] : монографія / Л. М. Борщ. – К.: Т-во «Знання»; КОО, 2002. – 318 с. 



172 

 

11. Борщ Л. М. Інвестування: теорія і практика [Текст] : навч. посібн / 

Л. М. Борщ, С. В. Герасимова. – К.: Знання, 2007. – 685 с. 

12. Бюджетний кодекс України № 2456-VІ від 08.07.2010 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ 

show/2456-17. 

13. Ватаманюк З. Г. Розвиток інституційного інвестування в Україні 

[Текст] / З. Г. Ватаманюк, Т. М. Кушнір // Фінанси України. – 2007. – № 3. – 

С. 124-131. 

14. Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст] / 

[уклад. і голов. ред. Т. В. Бусел]. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с. 

15. Впровадження інновацій на промислових підприємствах України 

[Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/ 

2002.html. 

16. Гайдуцький А. Міграційний капітал в України: прихована 

реальність [Електронний ресурс ] / А. Гайдуцький // Дзеркало тижня. – 

2007. – 20.04. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/ECONOMICS/migratsiyniy_ 

kapital_v_ukrayini_prihovana_realnist.html. 

17. Гайдуцький А. Облігації для мігрантів: незадіяні можливості 

[Електронний ресурс] / А. Гайдуцький // Дзеркало тижня. – 2010. – 28 

травня. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/ECONOMICS/obligatsiyi_dlya_ 

migrantiv_nezadiyani_ mozhlivosti.html. 

18. Геєць В. М. Державне управління в умовах світової кризи 

системного характеру: контекст змін [Текст] / В. М. Геєць // Вісник 

державної служби України. – 2011. – № 2. – С. 30-43. 

19. Геєць В. М. Про єдність і суперечності у розвитку суспільства, 

держави та економіки [Текст] / В. М. Геєць // Економіка України. – 2012. – № 

10. – С. 4-23; № 11. – С. 4-22. 

20. Геєць В. М. Якісні зміни в економіці України є нагальними [Текст] / 

В. М. Геєць // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 4 (218). – 



173 

 

С. 5-9. 

21. Герасимчук З. В. Інвестиційний потенціал регіону: методика 

оцінки, механізми нарощення [Текст] : монографія / З. В. Герасимчук, 

В. Р. Ткачук. – Луцьк: Настир’я, 2009. – 232 с. 

22. Герасимчук З. В. Формування інвестиційної інфраструктури 

регіону: методика оцінки та механізми забезпечення [Текст] : монографія / 

З. В. Гарасимчук, Ю. А. Подерня-Масюк. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. – 220 с. 

23. Герзанич В. М. Обґрунтування підходів до ефективного залучення 

іноземних інвестицій [Текст] : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.03 / 

Герзанич В. М.; Держ. ВНЗ «Ужгород. нац. ун-т». – Ужгород, 2014. – 20 с. 

24. Герзанич В. М. Інвестиції як ключовий фактор розвитку 

транскордонного регіону [Текст] / В. М. Герзанич // Науковий вісник 

національного лісотехнічного університету [зб. наук. пр.]. – Львів, 2011. – 

Вип. 21(10). – С. 189-194.  

25. Гоблик В.В. Спільні транскордонні регіони України та ЄС: 

зовнішньоекономічний аспект [Текст] : монографія / В. В. Гоблик 

Васильович ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л. : [б. в.], 

2012. – 304 с. 

26. Голубятніков В. Т. Функціональне моделювання процесів бізнес-

планування і проектів [Текст] : навч. посібн / В. Т. Голубятніков, Лазар П. Д., 

Голубятнікова Н. В., Куцин І. М. - ЛРІДУ НАДУ, 2009. – 264 с. 

27. Гриценко Л. Л. Державна інвестиційна політика: сутність, цілі та 

завдання [Електронний ресурс] / Л. Л. Гриценко // Наукові праці 

Кіровоградського національного технічного університету. – 2012.- Вип. 

22(2).- С. 8-95. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npkntu_e_2012_ 

22(2)__17.pdf. 

28. Гуменна Е. Р. Исследование влияния факторов социально-

экономического развития региона на инвестиционный процесс во Львовской 

области / Е. Р. Гуменна, М. В. Сулим // Проблеми і перспективи економіки та 

управління [Текст] : зб. наук. пр. Чернігівського державного технологічного 



174 

 

університету. - 2015. - № 2 (2). - С. 189-194. 

29. Гуменна К. Р. Систематизація інвестиційного законодавства 

України [Електронний ресурс] / К. Р. Гуменна // Демократичне врядування. - 

Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/visnik12/fail/Gumenna.pdf. 

30. Гуменна К. Р. Аналіз методик оцінки інвестиційної привабливості 

регіону [Текст] / К. Р. Гуменна // Наука в інформаційному просторі: матер. 7 

міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 вересня 2011 р., м. Дніпропетровськ). - Д.: 

Біла К. О., 2011. - С. 54-57. 

31. Гуменна К. Р. Аналіз підходів до оцінки інвестиційного клімату в 

Україні [Текст] / К. Р. Гуменна // Ефективність державного управління: зб. 

наук. пр. / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. 

А. В. Ліпенцева. - Вип. 25. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2010. – С. 436-442. 

32. Гуменна К. Р. Державні інвестиції в регіоні (на прикладі Львівської 

області) [Текст] / К. Р. Гуменна // Державне управління та місцеве 

самоврядування: тези ХІ міжнар. наук. конгр. (24 березня 2011 р., 

м. Харків). – Х.: Вид-во ХарРІДУНАДУ «Магістр», 2011. – С. 296-297. 

33. Гуменна К. Р. Еволюція теоретичних підходів до тлумачення 

поняття «інвестиції» [Текст] / К. Р. Гуменна // Ефективність державного 

управління: зб. наук. пр. / за заг. ред. чл.-кор. НАН України 

В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Вип. 34. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 

2013. – С. 326-333. 

34. Гуменна К. Р. Інвестиційна привабливість регіону як складова 

державної інвестиційної політики [Текст] / К. Р. Гуменна // Реформування 

системи державного управління та державної служби: теорія і практика: 

матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (8 квітня 2011 р., м. Львів): у 2 ч. Ч. 

1 / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. 

А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. – С. 123-127. 

35. Гуменна К. Р. Інвестиційний кодекс України – важливий крок 

врегулювання правових та організаційних засад інвестиційної діяльності 

[Текст] / К. Р. Гуменна // Модернізація системи державного управління: 



175 

 

теорія і практика: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. : у 2 ч. Ч. 1 / за 

наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – 

Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2014. – С. 67-70. 

36. Гуменна К. Р. Інвестиційний ризик та інвестиційна привабливість 

міста [Текст] / К. Р. Гуменна // Модернізація системи державного управління: 

теорія і практика: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (5 квітня 2013 р., 

м. Львів) : у 2 ч. Ч. 2 / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, 

доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. – С. 32-35. 

37. Гуменна К. Р. Інвестування в організаційну культуру підприємства 

як основа підвищення ділової репутації / К. Р. Гуменна // Менеджмент 

суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку [Текст] : зб. 

матер. I міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 червня 2013 р.). – Житомир: 

ЖДТУ, 2013. – С. 174-176. 

38. Гуменна К. Р. Міграційний капітал як джерело забезпечення 

інвестиційного розвитку регіонів України [Текст] / К. Р. Гуменна // Науковий 

вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб. наук. 

пр. – Мукачево: Вид-во «Карпатська вежа», 2015. - Випуск 1 (3). - С. 223-229. 

39. Гуменна К. Р. Міграційний капітал як інвестиція в Україні [Текст] / 

К. Р. Гуменна // Глобальна економічна динаміка як фактор напруги 

соціально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти: матер. міжнар. 

наук.-практ. конф. (23-30 жовтня 2014 р. ). – Лутракі, Афіни: Евро-

Середземноморська Академія мистецтв і наук; Київ: Університет 

менеджменту освіти, 2014. – С. 195-199. 

40. Гуменна К. Р. Регіональна складова інвестиційної політики [Текст] / 

К. Р. Гуменна, М. М. Попадюк // Модернізація системи державного 

управління: теорія і практика: матер. наук.-практ. конф. за міжнар.уч. (20 

квітня 2012 р., м. Львів): у 2 ч. Ч. 1 / за наук. ред. чл.-кор. НАН України 

В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012.– С. 

422-425. 

41. Гуменна К. Р. Управління ризиками інвестиційної привабливості 



176 

 

міста Львова [Текст] / К. Р. Гуменна // Теорія і практика державного 

управління: зб. наук. пр. – Вип. 4 (39). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 

2012. – С. 366-374.  

42. Гурне Б. Державне управління [Текст] / Б. Гурне; пер. з фр. 

В. Шовкуна. – К.: Основи, 1993. – 165 с. 

43. Денисенко М. П. Основи інвестиційної діяльності [Текст]: підручник / 

М. П. Денисенко. – К.: Алеута, 2003. – 338 с. 

44. Державна програма співпраці із закордонними українцями на 

період до 2015 року [Електронний ресурс] : затверджена Постановою 

Кабінету Міністрів України № 682 від 28.07.2012 р. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/682-2012-%D0%BF. 

45. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року 

[Електронний ресурс] : затверджена Постановою Кабінету Міністрів України 

№1001 від 21.07.2006 р. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ 

laws/show/1001-2006. 

46. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року 

[Електронний ресурс] : затверджена Постановою Кабінету Міністрів України 

№ 385 від 06.08.2014 р. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 

385-2014-%D0%BF. 

47. Державне управління [Текст] : словн.-довід. / уклад. 

В. Д. Бакуменко. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 228 с. 

48. Державне управління в Україні [Текст] : навч. посіб. / [за заг. ред. 

В. Б. Авер’янова]. – К.: СОМИ, 1999. – 265 с. 

49. Державне управління та державна служба [Текст] : словн.-довід. / 

уклад. О. Ю. Оболенський. – К.: КНЕУ. 2005. – 480 с. 

50. Державне управління: теорія і практика [Текст] / за заг. ред. д-ра 

юрид. н. проф. Авер’янова В. В. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 432 с. 

51. Динаміка обсягів приватних грошових переказів в Україну 

[Електронний ресурс] / Національний банк України; Генеральний 

економічний департамент; Департамент платіжного балансу. – Режим 



177 

 

доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=73840. 

52. Динаміка обсягів приватних грошових переказів в Україну 

[Електронний ресурс] / Національний банк України; Департамент статистики 

та звітності, Управління зовнішнього сектору. – Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua. 

53. Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть нові 

пріоритети [Текст] : монографія / М. І. Долішній. – К.: Наукова думка, 2006. – 

510 с. 

54. Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. 

Інвестування [Текст] : навч. посіб. / А. П. Дука. 2-е вид. - К.: Каравела, 2012. - 

432 с. 

55. Енциклопедія інвестицій [Текст] : навч. посіб. / ред. Р.Дяків. - К.: 

ПП Інтелектбізнес, 2008. - 512 с. 

56. Європа 2020 Стратегія для розумного, сталого та всеохоплюючого 

зростання [Текст] : Європейська Комісія. - Брюссель, 2010. – 34 с. 

57. Єгорова О. О. Щодо вдосконалення територіально-організаційних 

механізмів стимулювання інвестиційної діяльності в Україні [Електронний 

ресурс] / О. О. Єгорова. - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/897/. 

58. Єгорова О. О. Щодо заходів стимулювання створення та 

функціонування індустріальних парків в Україні [Електронний ресурс] / 

О. О. Єгорова. - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1340/. 

59. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування [Текст] : 

навч. посібник / А. М. Єріна. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с. 

60. Загородній А. Г. Менеджмент реальних інвестицій [Текст] : навч. 

посіб. / А. Г. Загородній, Ю. І. Стадницький. – К.: Знання, 2000. – 209 с. 

61. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник [Текст] / 

А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К.: Знання, 2007. – 1072 с. 

62. Загорський В. С. Розвиток ринку цінних паперів та управління його 

ризиками [Текст] : монографія / В. С. Загорський. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 

192 с. 



178 

 

63. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 

держава [Електронний ресурс] : Програма економічних реформ на 2010-2014 

роки / Комітет з економічних реформ при Президентові України. – Режим 

доступу: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf. 

64. Запровадження стратегічного планування в Україні: збірка 

документів і матеріалів [Текст] / уклaд. В. Тертичка. – К.: Центр дослідж. 

адміністрат. реформи НАДУ, 2004. – 437 с.  

65. Засадко В. В. Щодо мінімізації негативних наслідків трудової 

міграції в Карпатському Єврорегіоні [Електронний ресурс] : аналіт. доп. / 

В. В. Засадко. – Режим доступу: http://lv.niss.gov.ua/content/articles/ 

files/carp_euro-959e9.pdf.  

66. Заставний Ф. Д. Проблеми депресивності в Україні (соціально-

економічної, екологічної, демографічної) [Текст] : монографія / 

Ф. Д. Заставний. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 348 с. 

67. Звіт про конкурентоспроможність регіонів України 2013 

[Електронний ресурс] / Фонд «Ефективне управління» за підтримки 

Всесвітнього економічного форум. – Режим доступу: 

http://debaty.org/uploadfiles/ckfinder/files/reports/2013/FEG_report_2013_body_u

kr_web.pdf. 

68. Звіт про результати діяльності Державного агентства з інвестицій та 

управління національними проектами України за 2013 рік [Текст] : Державне 

агентство з інвестицій та управління національними проектами України. – К.: 

[б. в.], 2014. – 37 с. 

69. Звіт про результати діяльності Державного агентства з інвестицій та 

управління національними проектами України за 2014 рік [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrproject.gov.ua/sites/defa 

ult/files/upload/2014_pdf. 

70. Звіт щодо методології, організації проведення та результатів 

модульного вибіркового обстеження з питань трудової міграції в Україні 

[Електронний ресурс] / Міжнародна організація праці. Група технічної 



179 

 

підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної та 

Східної Європи – Будапешт МОП, 2013. – Режим доступу: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/europe/rogeneva/srobudapest/document

s /publication/ wcms_244746.pdf. 

71. Земельний Кодекс України № 2768-ІІІ від 25.10.2001 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ 

laws/show/2768-14. 

72. Інвестиційний клімат Львівської області [Текст] : збірник / 

Львівська обласна державна адміністрація; Львівська обласна рада. – Львів: 

[б. в.], 2014. – 206 с. 

73. Індекс інвестиційної привабливості [Електронний ресурс] : звіт 

ЄБА за ІV квартал 2014 року / Європейська бізнес асоціація за підтримки 

дослідницької компанії InMind. – Режим доступу: 

http://www.eba.com.ua/static/indices/iai/ index26_results_ukr.pdf. 

74. Індекс інвестиційної привабливості [Електронний ресурс] : звіт 

ЄБА за ІV квартал 2013 року / Європейська бізнес асоціація за підтримки 

дослідницької компанії InMind. – Режим доступу: http://www.eba.com.ua/ 

static/indices/iai/ index22_results_ukr.pdf. 

75. Карковська В. Я. Трансформація заощаджень в інвестиції 

національної економіки [Текст] : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.03 / 

В. Я. Карковська // Нац. ун-т «Львів Політехніка». – Львів : [б. в.], 2011. – 

24 с. 

76. Карпінський Б. А. Інвестиції: термінологічний словник [Текст] / 

Б. А. Карпінський, Т. Б. Шира. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2009. – 

464 с. 

77. Карсекін В. І. Економіко-правові аспекти інвестиційної 

привабливості України [Текст] / В. І. Карсекін, О. Г. Розметова // Вісник 

Донецького державного університету економіки і торгівлі імені Туган-

Барановського. – Донецьк: [б. в.], 2002. – №4 (16). – С. 67-73. 

78. Колянко О. В. Регіональне управління інвестиційними процесами 



180 

 

[Текст] : монографія / О. В. Колянко. – Львів: Видавництво ЛКА, 2009. – 

248 с. 

79. Комплексна оцінки соціально-економічного розвитку регіонів 

України [Електронний ресурс] : Державна служба статистики України. – 

Режим доступу: http://economy-zt.info/files/e-region/2014/reiting_derg_2013.rar. 

80. Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про 

уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням 

стосовно податків на доходи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/196_016. 

81. Кондрашова М. В. Теоретичні основи формування державної 

інвестиційної політики на рівні регіону [Текст] / М. В. Кондрашова // 

Держава та регіони. – 2008. – № 2. – С. 118-121. 

82. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. 

83. Концепція Державної цільової економічної програми 

розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки [Електронний ресурс]: 

розпорядження Кабінету Міністрів України № 1900-р. від 29.09.2010 р. – 

Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1900-2010-%D1%80. 

84. Кравців В. С. Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку 

України: проблеми та політика активізації [Текст] : монографія / 

В. С. Кравців, М. І. Мельник, В. Б. Антонов. – Львів: ІРД НАН України, 

2011. – 368 с. 

85. Лазор О. Д. Територіальна організація влади в Україні [Текст] : 

навч. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, А. О. Чемерис. – К.: Дакор, 2007. – 

576 c. 

86. Левчинський Д. Л. Суть та економічна природа інвестицій і 

інвестиційного процесу [Електронний ресурс] / Д. Л. Левчинський // 

Механізм регулювання економіки: зб. наук. пр. Сумського національного 

аграрного університету. – 2011. – № 2. – Режим доступу: 

http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_13/D_L_LevchinskiyEssence_

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/196_016


181 

 

and_economic_nature_of_investments_and_investment_process.pdf. 

87. Лесечко М. Д. Інвестиційний клімат: теорія, методологія, практика 

[Текст] : монографія / М. Д. Лесечко, А. О. Чемерис, О. М. Чемерис. – Львів: 

ЛФ УАДУ, 2001. – 135 с. 

88. Мазаракі А. А. Економіка торговельних підприємств [Текст] : навч. 

посіб. / А. А. Мазаракі [та ін.]; [під ред. Н. М. Ушакової]. – К.: Хрещатик, 

1999. – 800 с. 

89. Майорова Т. В. Активізація інвестиційного процесу в Україні 

[Текст] : кол. моногр. / [Т. В. Майорова, М. І. Диба, С. В. Онишко та ін.]; за 

наук. ред. М. І. Диби, Т. В. Майорової. – К.: КНЕУ, 2012. – 473 с. 

90. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність [Текст] : підручник [для 

студ. вищ. навч. закл.] / Т. В. Майорова. – К.: Центр учбової літератури, 

2009. – 472 с. 

91. Майорова Т. В. Інвестиційний процес і фінансово-кредитні важелі 

його активізації в Україні [Текст] : монографія / Т. В. Майорова. – К.: КНЕУ, 

2013. – 332 с. 

92. Мала С. І. Використання кластерного аналізу в 

сільськогосподарському виробництві [Електронний ресурс] / С. І. Мала. – 

Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/1109/1/Mala.pdf. 

93. Малиновська О. А. Перекази мігрантів з-за кордону: обсяги, канали, 

соціально-економічне значення [Текст] : аналіт. доп. / О. А. Малиновська. – 

К.: НІСД, 2013. – 67 с. 

94. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять державного 

управління [Текст] / В. Я. Малиновський. – [вид. 2-е, доп. і виправл.]. – К.: 

Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. – 254 с. 

95. Малюта Л. Індустріальні парки – інноваційний вектор розвитку 

промислового виробництва [Електронний ресурс] / Л. Малюта // Соціально-

економічні проблеми і держава. – 2014. – Вип. 1 (10). – С. 264-276. – Режим 

доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14mlyrpv.pdf. 

96. Мартиненко В. Ф. Державне управління інвестиційним процесом в 



182 

 

Україні [Текст] : монографія / В. Ф. Мартиненко. – К. : НАДУ, 2005. – 296 с. 

97. Матвіїшин Є. Г. Імітаційне моделювання у проведенні аналізу вигід 

і витрат державних інвестиційних проектів [Текст] / Є. Г. Матвіїшин // 

Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. Української 

Академії державного управління при Президентові України (Львівський 

філіал). – Львів: ЛФ УАДУ; Кальварія, 2001. – Вип.6. – С.144-149. 

98. Матвіїшин Є. Г. Інвестування в освіту як засіб підтримки 

інноваційної конкурентоспроможності регіону [Текст] / Є. Г. Матвіїшин // 

Ефективність державного управління: зб. наук. пр. / за заг. ред. чл.-кор. НАН 

України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Вип. 27. - Львів: ЛРІДУ 

НАДУ, 2011. – С. 225-234. 

99. Матвіїшин Є. Г. Напрями розширення джерел фінансування 

соціально-економічного розвитку на регіональному рівні [Текст] / 

Є. Г. Матвіїшин // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. / за заг. 

ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Вип. 

37. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. – С. 375-382. 

100. Матвіїшин Є. Г. Теоретичні та прикладні засади стратегічного 

управління економічними процесами на регіональному рівні [Текст] : 

монографія / Є. Г. Матвіїшин. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2014. – 296 с. 

101. Мельник А. Ф. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / 

А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л.Желюк, Т. М. Попович. - К.: Знання, 

2011. – 463 с. 

102. Мерзляк А. В. Механізми державного управління іноземними 

інвестиціями: регіональний аспект [Текст] : монографія / А. В. Мерзляк. – К.: 

Вид-во УАДУ, 2002. - 300 с. 

103. Механізми стимулювання розвитку регіонів у 2013 році. 

Залучення інвестиційних ресурсів міжнародних фінансових організацій та 

міжнародної технічної допомоги. [Електронний ресурс] / Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України. – Режим доступу: http://minregion.gov.ua/regional-dev/derzhavne-



183 

 

stymulyuvannya-rozvytku-rehioniv/mehanizmi-stimulyuvannya-rozvitku-regioniv-

u-2013-roci--zaluchennya-investiciynih-resursiv-mizhnarodnih-finansovih-

organizaciy--ta-mizhnarodnoyi-tehnichnoyi-dopomogi. 

104. Молдован О. О. Щодо доцільності запровадження податкових 

механізмів стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні 

[Електронний ресурс]: аналіт. зап. / О. О. Молдаван, Н. С. Медвєдкова. – 

Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1315/. 

105. Молдован О. О. Щодо реформування податкових інструментів 

стимулювання господарської діяльності в Україні [Електронний ресурс]: 

аналіт. зап. / О. О. Молдаван. – Режим доступу: 

http://www.niss.gov.ua/articles/1422/. 

106. Мочерний С. В. Економічний енциклопедичний словник у 2 т. 

[Текст] / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій [та ін.]. – 

Львів: Світ-2005. - 616 с. 

107. Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного 

управління [Текст] : навч. посіб. / Н. Р. Нижник, О. А. Машков. – К.: Вид-во 

УАДУ, 1998. – 157 с. 

108. Огляд приватних грошових переказів в Україну [Електронний 

ресурс] / Національний банк України; Генеральний економічний 

департамент; Департамент платіжного балансу. – Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua/doccatalog /document?id=73841. 

109. Одотюк І. Сучасна інноваційна політика України: передумови, 

основні підходи та напрями реформування [Електронний ресурс] / І. Одотюк, 

О. Фащевська, С. Щегель // Вісник НАН України. –2012. – № 7. – Режим 

доступу: http://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_ 

science/ article/12096.2.1.036.pdf 

110. Орлова О. М. Управління інвестиційною діяльністю в регіоні: 

соціально-економічні аспекти та перспективи [Текст] : монографія / 

О. М. Орлова. – Львів: [б. в.], 2012. – 196 с. 

111. Павлюк А. П. Щодо особливостей та напрямів стимулювання 



184 

 

інвестиційної діяльності підприємств у післякризовий період [Електронний 

ресурс] : аналіт. зап. / А. П Павлюк, Н. С. Мєдвєдкова. – Режим доступу: 

http://www.niss.gov.ua/articles/1053/. 

112. Панченко Ю. Інвестори повертаються до Європи / Ю. Панченко 

Європейська правда [Електронний ресурс]. – 2014. – 1 липня. – Режим 

доступу: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2014/07/1/7023825/. 

113. Перелік діючих проектів міжнародної технічної допомоги, що 

реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у 

Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України [Текст] / Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України. – [Б. м. : б. в.], 2014. – 187 с. 

114. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні [Текст] : навч. 

посіб. / А. А. Пересада. – К.: Лібра, 1998. – 392 с. 

115. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом [Текст] : 

навч. посіб. / А. А. Пересада. – К. : Лібра, 2002. – 472 с. 

116. Підхомний О. М. Управління інвестиційними процесами на 

фінансовому ринку [Текст] : навч. посіб. / О. М. Підхомний. – К.: Кондор, 

2003. – 184 с. 

117. Показники впровадження регіональних програм «Власний дім» за 

2013 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://minregion.gov.ua/attachments/content-ttachments/4198/DFRR 

Bondarchyk.pdf. 

118. Пономаренко О. В. Управління проектами [Текст] : підручник / за 

заг. ред. О. В. Пономаренко. – Донецьк: Донбас; ДонДУУ, 2010. – 912 с. 

119. Порядок використання коштів державного фонду регіонального 

розвитку [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 

656 від 04.07.2012 р. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/656-2012-%D0%BF#n87. 

120. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : Закон 

України № 2121-ІІІ від 07.12.2000 р. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/2121-14. 



185 

 

121. Про власність [Електронний ресурс] : Закон України № 697-XII 

від 07.02.1991 р. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/697-12. 

122. Про державно-приватне партнерство [Електронний ресурс] : 

Закон України № 2404-VI від 01.07.2010 р. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/2404-17. 

123. Про державну програму економічного і соціального розвитку 

економіки на 2014-2015 р. [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету 

Міністрів України № 187-р від 27.02 2013 р. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187-2013-%D0%BF. 

124. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних 

(вільних) економічних зон [Електронний ресурс] : Закон України № 2673-ХІІ 

від 13.10.1992 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2673-

12. 

125. Про затвердження Державної цільової економічної програми 

«Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2009-2013 роки» 

[Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 447 від 

14.05.2008 р. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/447-2008-

%D0%BF. 

126. Про затвердження Концепції інвестиційної політики Львівської 

області на 2009-2015 роки [Текст] : рішення Львівської обласної ради №864 

від 10.04.2009 р. – [Б.м. : б.в.], 2009. – 9 с.  

127. Про затвердження переліку проектів із пріоритетних напрямів 

соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти) 

[Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 1256 від 

08.12.2010 р. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1256-2010-

%D0%BF. 

128. Про затвердження Програми інвестиційного розвитку Львівської 

області на 2011-2015 роки [Текст] : рішення Львівської обласної ради № 126. 

від 17.05.2011 р. – [Б.м. : б.в.], 2011. – 36 с. 

129. Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/447-2008-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/447-2008-%D0%BF


186 

 

інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету 

Міністрів України № 389 від 02.02.2011 р. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/389-2011-%D0%BF. 

130. Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних 

напрямів соціально-економічного та культурного розвитку [Електронний 

ресурс] : Указ Президента України № 895/2010 від 08.09.2010 р. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/895/2010. 

131. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної 

інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї 

мережі в Україні [Електронний ресурс] : Указ Президента України № 

928/2000 від 31.07.2000 р. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ 

laws/show/928/2000. 

132. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон 

України № 1560-XII від 18.09.1991 р. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/1560-12. 

133. Про індустріальні парки [Електронний ресурс] : Закон України № 

5018-IV від 21.06.2012 р. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ 

laws/show/5018-17. 

134. Про інноваційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України 

№ 40-IV від 04.07.2002 р. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ 

laws/show/40-15. 

135. Про іноземні інвестиції [Електронний ресурс] : Закон України 

№ 2198-XII від 18.03.1992 р. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ 

laws/show/2198-12. 

136. Про Концепцію державної регіональної політики 

[Електронний ресурс] : Указ Президента України № 341/2001 від 

25.05.2001 р. – Режим доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/341/2001. 

137. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : 

Закон України № 280/97 від 21.05.1997 р. – Режим доступу: 

ttp://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80. 



187 

 

138. Про місцеві державні адміністрації [Електронний ресурс] : Закон 

України № 586-XIV від 09.04.1999 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada. 

gov.ua/laws/show/586-14. 

139. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади 

[Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів № 442 від 10.09.2014 р. 

– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF. 

140. Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів 

Верховної Ради України восьмого скликання [Електронний ресурс] : 

Постанова Верховної Ради України № 22-VIII від 04.12.2014 р. – Режим 

доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/22-viii. 

141. Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за 

принципом «єдиного вікна» [Електронний ресурс] : Закон України № 2623 

від 21.10.2010 р. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2623-

17. 

142. Про підприємництво [Електронний ресурс] : Закон України № 

698-XII від 07.02.1991 р. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ 

laws/show/698-12. 

143. Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні 

[Електронний ресурс] : Закон України № 3715-VI від 08.09.2011 р. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/3715-17. 

144. Про режим іноземного інвестування [Електронний ресурс] : 

Закон України № 93/96 від 19.03.1996 р. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov. ua/laws/ show/93/96-%D0%B2%D1%80 

145. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних 

парків [Електронний ресурс] : Закон України № 991-ХIV від 16.07.1999 р. – 

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/991-14. 

146. Про спеціальну економічну зону «Яворів» [Електронний ресурс] : 

Закон України № 402-XIV від 15.01.1999 р. – Режим доступу: http://zakon2. 

rada.gov.ua/laws/show/402-14. 

147. Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу 

http://zakon2/


188 

 

«Курортополіс Трускавець» [Електронний ресурс] : Закон України № 514-

XIV від 18.03.1999 р. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ 

show/514-14. 

148. Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних 

галузях економіки з метою створення нових робочих місць [Електронний 

ресурс] : Закон України № 5205-IV від 06.09.2012 р. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/5205-17. 

149. Про стимулювання розвитку регіонів [Електронний ресурс] : 

Закон України від № 2850-IV 08.09.2005 р. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2850-15. 

150. Про схвалення Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні [Електронний 

ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України № 333-р від 01.04.2014 

р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80. 

151. Про фонд державного майна [Електронний ресурс] : Закон 

України № 4107-IV від 09.12.2011 р. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/4107-17. 

152. Про цінні папери та фондовий ринок [Електронний ресурс] : 

Закон України від № 3480-ІV 23.02.2006 р. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/3480-15. 

153. Програма розвитку державно-приватного партнерства на 2013-

2018 роки [Текст] / Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). – К.: 

[б. в.], 2013. – 7 с. 

154. Пшенична В. П. Розвиток механізму реалізації державної 

інвестиційної політики України [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. к. екон. н. 

за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством / В. П. Пшенична. – Донецьк: Дон. держ. ун-тет управління, 

2011. – 205 с. 

155. Радєва М. М. Інституційне забезпечення інвестиційного розвитку 

України [Текст] / М. М. Радєва // Інституціональний вектор економічного 



189 

 

розвитку: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ». – Вип. 7 (2). – 

Мелітополь: Вид-во КПУ, 2014. – С. 22-30. 

156. Радєва М. М. Державне регулювання інвестиційно-інноваційних 

процесів в Україні [Текст] / М. М. Радєва // Інституціональний вектор 

економічного розвитку: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ». – Вип. 8 

(1). – Мелітополь: Вид-во КПУ, 2015. – С. 92-97. 

157. Регіональне управління [Текст] : підручник / за заг. ред. 

Ю. В. Ковбасюка, В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К.: НАДУ, 2014. – 

740 с. 

158. Рейтинг інвестиційної привабливість регіонів (повна версія) 

[Текст] : Київський міжнародний інститут соціології у партнерстві з 

Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій на 

замовлення Державного агентства з інвестицій та управління національними 

проектами. – К.: [б.в.], 2013. – 356 с. 

159. Рейтинг інвестиційної привабливість регіонів (повна версія) 

[Текст] : Київський міжнародний інститут соціології у партнерстві з 

Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій на 

замовлення Державного агентства з інвестицій та управління національними 

проектами – К.: [б.в.], 2014. – 390 с. 

160. Реформування державного управління в Україні: проблеми і 

перспективи [Текст] / наук. кер. В. В. Цвєтков. – К.: Оріяни, 1998. – 364 с. 

161. Скоморович І. Г. Інвестиційно-структурна політика держави в 

умовах переходу до ринку [Текст] / І. Г. Скоморович // Вісник Львівської 

комерційної академії. – В. 6. – Львів: Коопосвіта, 1999. – С. 184-189.  

162. Скоморович І. Г. Управління інвестиційними процесами [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. екон. н.: спец. 08.02.03 «Організація 

управління, планування та регулювання економікою» / І. Г. Скоморович. – 

Львів: [б. в.], 2000. – 22 с. 

163. Словник сучасної економіки Макміллана [Текст] / за. ред. Девід 

В. Пірс. пер. з англ. – К.: «АртЕк», 2000. – 640 с. 



190 

 

164. Татаренко Н. О. Теорії інвестицій [Текст] : навч. посіб. / 

Н. О. Татаренко, А. М. Поручник. – К. : КНЕУ, 2000. – 160 с. 

165. Ткачук Р. Регіональна політика: правове регулювання. Світовий 

та український досвід [Текст] / В. Куйбіда, А. Ткачук, Т. Забуковець-

Ковачич; за заг. ред. Р. Ткачука. – К.: Леста, 2010. – 224 с. 

166. Україна – 2020. Стратегія розвитку [Електронний ресурс] : 

стратегія. – Режим доступу : http://www.nbuviap.gov.ua/images/4/str.pdf. 

167. Федоренко В. Г. Інвестознавство [Текст] : підручник / 

В. Г. Федоренко. – 3-тє вид. : МАУП, 2004. – 480 с. 

168. Федоренко В. Г. Інвестування [Текст] : підручник / 

В. Г. Федоренко. – К. : Алеута, 2006. – 403 с. 

169. Федоренко В. Г. Cтраховий та інвестиційний менеджмент 

[Текст] : Підручник / Під керівн. і наук. ред. В. Г. Федоренка, В. Б. Захожая / 

В. Г. Федоренко, В. Б. Захожай, О. Г. Чувардинський та ін. — К.: МАУП, 

2002. — 344 с. 

170. Федоренко В. Г. Сучасні проблеми іноземного інвестування: 

висновки порівняльного аналізу [Текст] / В. Г. Федоренко // Економіка і 

держава [Текст]. – 2004. – №4. – С. 7. 

171. Фінанси Львівської області [Текст] : статист. зб. Львівської 

області за 2013 рік / Головне управління статистики у Львівській області. – 

Львів: [б. в.], 2014. – 98 с. 

172. Фінанси Львівщини [Текст] : статист. зб. Львівської області за 

2010 рік / Головне управління статистики у Львівській області; за ред. 

М. М. Крупки. – Львів : [б. в.], 2011. – 76 с. 

173. Фінанси Львівщини [Текст] : статист. зб. Львівської області за 

2011 рік / Головне управління статистики у Львівській області; за ред. 

М. М. Крупки. – Львів: [б. в.], 2011. – 76 с. 

174. Фінанси Львівщини [Текст] : статист. зб. Львівської області за 

2010 рік / Головне управління статистики у Львівській області; за ред. 

Г. М. Корисько. – Львів: [б. в.], 2012. – 86 с. 



191 

 

175. Черняк О. Аналіз розподілу банківських установ по території 

України [Текст] / О. Черняк, О. Бушна, В. Небукін // Банківська справа. – 

2005. – № 1. – С. 10. 

176. Чистов С. М. Державне регулювання економіки [Текст] : навч. 

посіб. / С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко [та ін.]. – К. : КНЕУ, 

2000. – 316 с.  

177. Чичкало-Кондрацька І. Б. Зарубіжний досвід використання 

фінансових механізмів стимулювання [Текст] / І. Б. Чичкало-Кондрацька // 

Збірник наукових праць Національного університету державної податкової 

служби України. – 2012. - № 1. – С. 425-432. 

178. Шеремета П. Залучення міграційного капіталу до соціально-

економічного розвитку України є дуже важливим [Електронний ресурс] / 

П. Шеремета. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/ 

article?art_id =247262197&cat_id=244277212.  

179. Шилепницький П. І. Державно-приватне партнерство: теорія та 

рактика [Текст] : монографія / П. І. Шилепницький; Інститут регіональних 

досліджень НАН України. – Чернівці: [б. в.], 2011. – 455 с. 

180. Шиманська О. Аналіз можливостей залучення грошових доходів 

мігрантів в економіку України [Електронний ресурс] / О. Шиманська // 

Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8. – Ч. 1. – С. 224-227. – Режим доступу: 

http://archive.nbuv.gov.ua/ portal /soc_ gum/ Ecan /2011_8_1/pdf/shymanska.pdf. 

181. Щур Р. І. Міграційний капітал у фінансовому забезпеченні 

інвестиційного розвитку регіону регіонів України [Текст] / Р. І. Щур // 

Сталий розвиток економіки. – 2012. – С. 196-201. 

182. Contemporary Public Administration [Text] / T. Vocino, J. Rabin. – 

N.-Y.: Thomson Learning, 1981. – 508 p. 

183. Efekty regionalnych strategii innowacji. Rekomendacje do analizy 

szczegołowej [źródło elektroniczne] // Polska Agencia roswoju Przedsiebiorczosci. 

– 2005. – Stiezka dostępu: http://www.cptt.uz.zgora.pl/images/dok/dokumenty/ 

innowacja/raport.pdf 



192 

 

184. Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human 

Progress in a Diverse World [Electronic resourses] / Published for the United 

Nations Development Programme (UNDP). – 2013. – Access mode: 

http://hdr.undp.org/sites/ default/files/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf. 

185. Ketkar S. Development Finance via Diaspora Bonds: Track records 

and Potential [Text] / S. Ketkar, D. Ratha // Policy ResearchWorking Paper 4311.– 

[S.p.] World Bank, 2007. – Р. 4. 

186. L’administration decentralisee du territoire: choix et perspectives 

ouverts sous la cinquieme republique [Electronic resourses] / Universite D’angers 

Année 2006 №783. – P. 822. – Access mode: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-

00331419/document. 

187. Migration and Development Brief, 20. – World Bank, 2013. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://siteresources.worldbank.org 

/INTPROSPECTS/Resources/334934-1110315015165/MigrationandDevelopment 

Brief20.pdf. 

188. O’Neill A. Emigrant Remittances: Роlicies to Increase Inflows and 

Maximize Benefits [Теxt] / O’Neill А. // Indiana Journal of Global Legal Studies. 

– 2001. – №1. – Art. 16. – Р. 17. 

189. Public administration [Text] // The New Encyclopedia Britanica: in 32 

vol. Vol. 9. – 15
th

 edit. – Chicago : Encyclopedia Britanica, 1997. – P. 777. 

190. Буряк О. Г. Теоретические аспекты государственного 

регулирования [Текст] / О. Г. Буряк // Государственное регулирование 

сельского хозяйства: концепции, механизмы, эффективность. - М.: ВИАПИ 

им. Никонова, «Энциклопедия российских деревень», 2005.- C. 38-40 

191. Водянова У. Новые инструменты государственного 

регулирования инвестиций [Текст] / У. Водянов // Проблемы теории и 

практики управления. – 2004. – № 5. – С. 94-95. 

192. Григонис Э. П. Механизм правового государства [Текст] : 

монография / Э. П. Григонис. – СПб. : Питер, 1999. – 212 с. 

193. Гуменная Е. Анализ инвестиционной инфраструктуры региона и 



193 

 

пути ее улучшения (на примере Львовской области) [Текст] / Екатерина 

Гуменная // Black Sea scientific jornal of academic research: Economic, 

management, marketing and engineering. – Tbilisi: [s.n.], 2014.- P. 16-23.  

194. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости процента и денег / 

Дж. М. Кейнс // Антология экономической кассики. – М., 1993. - 458 

195. Маренков Н. Л. Основы управления инвестициями [Текст]: 

учеб. / Н. Л. Маренков. – М. : Едиториал, 2003. – 440 с. 

196. Петько О. В. Проблемы оживления инвестиционного процесса в 

России [Текст] / О. В. Петько // Госкомитет России по рыболовству; 

Мурманский гос. техн. ун-т. – Мурманск: [б.и.], 2001 – С. 112. 

197. Робінсон Дж. Нагромадження капіталу [Текст] / Дж. Робінсон. –

Кембридж.: – 1956 р. – 458 с. 

198. Сергеєв И. В. Организация и финансирование инвестиций 

[Текст] / И. В. Сергеєв, И. И. Веретенникова, В. В. Яновский. – М.: Финансы 

и кредит, 2000. – 400 с. 

199. Словарь иностранных слов. [Текст] –12-е изд. – М.: Рус. яз. 

1985. – 608 с.  

200. Словарь философских терминов [Текст] / [науч. ред. проф. 

Г. Кузнецова]. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 731 с. 

201. Шарп У. Инвистиции [Текст] / У. Шарп, Г. Александр, Д. Бейлі; 

пер. з англ. – М. : ИНФРА, 2001. – 1028 с. 

202. Шумпетер Й. А. Теория економического развития [Текст] / 

Й. А. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 401 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 



194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

 
 

 

 

 

 

 



195 

 

Додаток А 

 

Таблиця А.1 

Класифікація інвестицій 

Ознака класифікації Види інвестицій 

1 2 

За об’єктом вкладання Фінансові 
Реальні 

Інноваційні Нематеріальні Інтелектуальні Матеріальні 

За характером участі 

інвестора в інвестиційній 

діяльності 

Прямі Непрямі 

За формою власності Державні Приватні Іноземні Спільні 

За періодом інвестування Короткострокові, Середньострокові Довгострокові  

За територіальною 

значимістю  
Регіональні Міжрегіональні Національні 

Іноземні, 

міжнародні 

За характером 

використання ресурсів в 

інвестиційному процес 

Початкові Реінвестиції Дезінвестиції. – 

За рівнем прибутковості  
Високо прибуткові Середньоприбуткові 

Низькоприбут-

кові 
Недоходні 

За впливом на 

економічний розвиток  
Сукупні валові Чисті Реноваційні 

За ступенем залежності 

від отримання доходів 

інвестора  

Похідні Автономні 

За ступенем ризику   
Безризикові Низькоризикові 

Середньо-

ризикові 

Високо-

ризикові 

За рівнем ліквідності 

інвестиції доцільно 

поділити на  

Високоліквідні Середньоліквідні Низьколіквідні Неліквідні 

За формою відновлення 

основних фондів Нове будівництво 
Розширення, 

реконструція 

Технічне 

переоснащення 

Підтримка 

діючих 

потужностей 

 

Джерело: складено автором на основі даних [54] 
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Рис. Б.1 Схема загальної послідовності оцінки інвестиційної  

привабливості галузей економіки [26] 
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прибутковістю 

продукції 

За рівнем 

зносу ОВФ 

За поточною 

прибутковіс-

тю активів 

 

За обсягом 

реалізації 

продукції 

Збір та обробка інформації про показники виробництва і споживання основних видів продукції 

кожної галузі 

Дані про 

фізичні 

обсяги 

виробництва 

продукції 

Дані про 

капіталомі-

сткість 

За рівнем 

капіталомі-

сткості 

За обсягом 

незавершеного 

будівництва 

Дані про 

динаміку 

попиту на 

продукцію 

 

Дані про 

темпи 

технологічних 

змін 

Дані про 

собівартість 

одиниці 

продукції 

 

Дані про 

динаміку цін 

на продукцію 

 

Вибір найкращого технологічного способу виробництва кожного виду продукції 

 

 

Визначення раціональних обсягів інвестування у розвиток кожної 

галузі надання суб’єктам господарювання інформації про рівень 

інвестиційної привабливості галузей 

 

Визначення рівноважних обсягів інвестицій у розширенім 

виробництва кожного виду продукції кожної галузі економіки 

 

Оцінка нормативного рівня прибутковості інвестицій 

 

Прогнозування майбутніх змін параметрів попиту Ідентифікація функції попиту на продукцію 

Дослідження характеристик попиту на кожний з видів продукції, що розглядаються 

 

Попередня порівняльна оцінка інвестиційної привабливості галузей (підгалузей) 

економіки 

 

Збір та обробка інформації про узагальнюючі показники діяльності підприємств кожної галузі 

Дані про 

прибутковість активів 

та продукції 

Дані про обсяги 

реалізації продукції та 

їх динаміку 

Дані про поточну 

капіталомісткість 

продукції 

 

Дані про обсяги 

незавершеного 

будівництва 

Дані про динаміку фактичних обсягів інвестицій Дані про технічний стан засобів праці та ступень 

використання виробничих потужностей 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Рейтинг регіонів за сферами соціально-економічного розвитку  

(лідери-аутсайдери) за січень – грудень 2013 рік 

 

№ 

з/п 
Сфери Регіони-лідери 

Місце/ 

динаміка 

Регіони- 

аутсайдери 

Місце/ 

динаміка 

1 
Економічний 

розвиток 

Кіровоградська 1 (2) Львівська 23 (24) 

Дніпропетровська 2 (6) АР Крим 24 (22) 

Вінницька 3 (4) Чернігівська 25 (23) 

Полтавська 4 (3) Луганська 26 (27) 

Черкаська 5 (1) м. Київ 27 (26) 

2 

Інвестиційна 

та інноваційна 

діяльність  

м. Київ 1 (1) Львівська 23 (25) 

Луганська 2 (13) Тернопільська 24 (18) 

м. Севастополь 3 (3) Черкаська 25 (17) 

Київська 4 (6) Волинська 26 (16) 

Дніпропетровська 5 (9) Харківська 27 (12) 

3 
Державні 

фінанси 

м. Севастополь 1 (1) Черкаська 23 (27) 

Донецька 2 (9) Чернігівська 24 (16) 

Хмельницька 3 (2) Івано-Франківська 25 (24) 

Кіровоградська 4 (4) Сумська 26 (25) 

Київська 5 (11) Миколаївська 27 (23) 

4 
Споживчий 

ринок 

АР Крим 1 (10) Кіровоградська 23 (14) 

м. Севастополь 2 (1) Полтавська 24 (26) 

Волинська 3 (7) Луганська 25 (8) 

Житомирська 4 (22) Донецька 26 (13) 

Чернігівська 5 (21) Львівська 27 (25) 

5 
Населення та 

ринок праці 

м. Київ 1 (1) Тернопільська 23 (22) 

м. Севастополь 2 (3) Кіровоградська 24 (26) 

Одеська 3 (4) Черкаська 25 (23) 

Харківська 4 (6) Київська 26 (8) 

Волинська 5 (5) Полтавська 27 (21) 

6 

Житлово-

комунальне 

господарство 

Київська 1 (7) Волинська 23 (21) 

Тернопільська 2 (5) Луганська 24 (8) 

Івано-Франківська 3 (19) Житомирська 25 (18) 

Харківська 4 (23) Сумська 26 (13) 

Донецька 5 (12) Кіровоградська 27 (26) 

 

Джерело: складено автором на основі даних [79] 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Рейтинг регіонів за даними комплексної оцінки соціально-економічного 

розвитку регіонів України за 2013 рік 

 

Регіон 

Місце в рейтингу  

2013 січень-

березень  

січень-

червень  

січень-

вересень  

АР Крим  11 3 3 5 

Вінницька 10 6 17 23 

Волинська  19 15 25 22 

Дніпропетровська 15 10 11 13 

Донецька  22 7 21 11 

Житомирська  14 23 16 12 

Закарпатська  23 20 23 12 

Запорізька  13 12 15 10 

Івано-Франківська  12 26 22 7 

Київська  4 14 5 3 

Кіровоградська  18 22 14 25 

Луганська  27 5 20 26 

Львівська 24 21 26 24 

Миколаївська  17 11 6 17 

Одеська  9 4 7 6 

Полтавська 25 8 10 21 

Рівненська 21 9 4 9 

Сумська 26 27 27 27 

Тернопільська 8 18 9 14 

Харківська 3 16 19 16 

Херсонська 6 25 24 8 

Хмельницька 7 17 18 19 

Черкаська 16 13 13 18 

Чернівецька 5 24 8 4 

Чернігівська 20 19 12 15 

м.Київ 2 1 1 2 

м. Севастополь 1 2 2 1 
 

Джерело: складено автором на основі даних [79] 
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Додаток Е 

Таблиця Е1 

Перелік Національних проектів [127] 

 

 
Найменування 

пріоритетного 

напряму 

Найменування 

проекту 

Характеристика проекту 

Нова Енергія 

LNG Україна 
Створення інфраструктури з постачання 

скропленого газу в Україну 

Енергія природи 

Будівництво комплексу вітрових, сонячних та 

малих гідроелектростанцій, виробництво 

твердого альтернативного палива 

Нова якість життя 

Нове життя 
Нова якість охорони материнства та 

дитинства 

Якісна вода 
Забезпечення населення якісною питною 

водою 

Чисте місто 
Система комплексів з переробки твердих 

побутових відходів 

Відкритий світ 

Створення інформаційно-комунікаційної 

освітньої мережі національного рівня на базі 

технологій радіозв’язку четвертого покоління 

(4G) 

Місто 

майбутнього 

Формування стратегічного плану та системи 

проектів розвитку міста 

Вчасна допомога 

Утворення єдиних регіональних оперативно-

диспетчерських служб з використанням 

сучасних GPS – технологій для зменшення 

часу  прибуття бригад швидкої медичної 

допомоги до пацієнта. 

Нова інфраструктура 

Повітряний 

експрес 

Залізничне пасажирське сполучення м.Київ – 

міжнародний аеропорт «Бориспіль» і 

будівництво інших інфраструктурних 

об’єктів Київського регіону 

Індустріальні 

парки України 

Створення промислово-виробничої 

інфраструктури 

Технополіс 
Створення інфраструктури інноваційного 

розвитку та високих технологій 

Олімпійська надія 

2022 

Олімпійська надія 

2022 

Створення спортивно-туристичної 

інфраструктури 

Агроперспектива 

Зерно України 

Програма розвитку зерновиробництва з 

високими виробничими та економічними 

показниками 

Відроджене 

скотарство 

Розроблення та реалізація програми розвитку 

скотарства 

Зелені ринки 
Створення мережі регіональних оптових 

продовольчих ринків 
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Національний 

проект 

Інвестор 

(країна) 

Дата 

підписання 

угоди 

Інвестиції 

(млн $) 

Бюджетні кошти 

(млн $) 
Партнери 

Т
аб

л
и

ц
я
 Е

2
  

З
м

істо
в
і х

ар
ак

тер
и

сти
к
и

 Н
ац

іо
н

ал
ьн

и
х

 п
р
о

ек
тів

  

Поворотні Безповортні 

«Повітряний 

експрес» 

Ексімбанк 

Китаю 

(КНР) 

05.07.2011 372 

372  

(державні 

гарантії) 

23,85 
CMCEC, SINOSURE, Ernst & Young, Baker & 

McKenzie, ДП  "Київдіпротранс" 

«Зерно України» 
СLAAS 

(Німеччина) 

14.06.2013 100 – – ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод» 

«Відкритий світ» 

(складова 

освітній портал) 

Trunitу 

(США) 

Educom 

(Україна) 

04.04.2013 14 – 3,8 

Intel (США), Cisco (США), Huawei (Китай), ТМ 

«Розумники», ТМ «Study-Buddy», НАУ ім. 

М.Є. Жуковського «ХАІ», НЦ «Мала академія наук 

України», ТОВ «Едуком», ТОВ «Техноматика», 

«SIVECO», портал «Наша школа» та 

«SystemGroup» Інтегратори: АТ «СІТРОНІКС ІТ», 

ТОВ "Енглер", ТОВ «БМС Техно», «УСІ» 

«Технополіс» 

(складова НП 

«Біоонік Хілл») 

Bionic Hill 

Development 

(Україна) 

29.03.2012 87,5 – – КМДА 

«Якісна вода» 

ТОВ «ТД 

«Борисфен» 

(Україна) 

24.04.2013 17 – – Eco-Holz Vertriebs GmbH, Centerfield LTD 

http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/eksimbank_kitayu.docx
http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/eksimbank_kitayu.docx
http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/eksimbank_kitayu.docx
http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/klaas_dov_-ka.docx
http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/klaas_dov_-ka.docx
http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/trunity.docx
http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/trunity.docx
http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/educom.docx
http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/educom.docx
http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/bionik_development.docx
http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/bionik_development.docx
http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/bionik_development.docx
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Нове життя» 

«Фонд 

Віктора 

Пінчука - 

соціальна 

ініціатива»  

(Україна) 

20.10.2011 12,5 – 94,3 

 

 

МОЗ, НАМН, ЮНІСЕФ, ПРО ООН, ФН ООН, 

ВООЗ, ШАРС (SDC), Федеральне міністерство 

охорони здоров’я ФРН 

«Село 

майбутнього» 

(складова НП 

«Відроджене 

скотарство)» 

SigmaBlazer 

(США) 

Додбург 

Холдінгз 

Лімітед 

(Ізраїль) 

19.10.2012 150 – – 
Регіональне представництво Агнтства в м.Харків 

(розробник ТЕО) 

П
р
о
д

о
в
ж

ен
н

я
 таб

л
. Е

2
 

«Зелені ринки» 
USAID 

(США) 

– 0,25 – – 
ТОВ «Niras Україна»,  «Кімонікс Інтернешнл», 

USAID  - проект Агроінвест в Україні 

«Місто 

майбутнього" 

(складова Нп 

ІнтерМедікал 

ЕкоСіті») 

КФАЕР 

(Кувейт) 

27.01.2013 

38 – – 

МОЗ, ПАТ «ЕСОММ Со» Міжнародна 

клініка 

реабілітації 

(Україна) 

6,25 – – 

Всього (млн $) 

– 

823,5 372 121,95 

 Всього  

(млн грн.) 
6588 2976 975,6 

 

2
0
1

 

http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/informaciyna_dovidka_vbo_fond_pinchuka.doc
http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/informaciyna_dovidka_vbo_fond_pinchuka.doc
http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/informaciyna_dovidka_vbo_fond_pinchuka.doc
http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/informaciyna_dovidka_vbo_fond_pinchuka.doc
http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/informaciyna_dovidka_vbo_fond_pinchuka.doc
http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/informaciyna_dovidka_vbo_fond_pinchuka.doc
http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/agroinvest-backgrounder_june_2013_ukr.doc
http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/agroinvest-backgrounder_june_2013_ukr.doc
http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/dovidka_kfaer.doc
http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/dovidka_kfaer.doc
http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/mizhnarodna_klinika_vidnovnogo_likuvannya.doc
http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/mizhnarodna_klinika_vidnovnogo_likuvannya.doc
http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/mizhnarodna_klinika_vidnovnogo_likuvannya.doc
http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/mizhnarodna_klinika_vidnovnogo_likuvannya.doc
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) в економіку 

України, млн дол. США 

 

Країна 
Обсяги інвестицій 

01.01.2014 01.01.2015 

Кіпр 19035,9 13710,6 

Німеччина 6291,8 5720,5 

Нідерланди 5561,5 5111,5 

Російська 

Федерація 
4287,4 2724,3 

Австрія 3257,5 2526,4 

Велика Британія 2714,1 2145,5 

Віргінські острови 2493,5 1997,7 

Франція 1825,8 1614,7 

Швейцарія 1325,4 1390,6 

Італія 1267,8 999,1 

Беліз 1055,6 642,4 

США 991,1 862,3 

Польща 849,1 831,2 

Інші 7204,1 5639,2 

 

Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики 
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Додаток З 

Таблиця З.1 

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) у регіони України, 

за країнами надходження, 

млн дол.США 

 

Регіон 
Обсяги 

інвестицій 

У % до 

загального 

обсягу 

Обсяги 

інвестицій 

У % до 

загального 

обсягу 

01.01.2014 01.01.2015  

Україна  57056,3 100,0 45916,0 100,0 

Вінницька 309,4 0,6 250,9 0,6 

Волинська  341,3 0,6 271,8 0,6 

Дніпропетровська 9064,0 15,9 7758,7 16,9 

Донецька  3602,5 6,3 2550,4 5,6 

Житомирська  388,7 0,7 286,0 0,6 

Закарпатська  437,5 0,8 376,6 0,8 

Запорізька  1125,4 2,0 885,2 1,9 

Івано-Франківська  813,8 1,4 925,9 2,0 

Київська  1988,5 3,5 1653,8 3,6 

Кіровоградська  158,5 0,3 84,7 0,2 

Луганська  879,1 1,5 671,1 1,5 

Львівська 1701,4 3,0 1374,9 3,0 

Миколаївська  282,8 0,5 232,6 0,5 

Одеська  1671,7 2,9 1432,5 3,1 

Полтавська 1065,6 1,9 1029,1 2,2 

Рівненська 313,4 0,5 269,3 0,6 

Сумська 422,7 0,7 264,7 0,6 

Тернопільська 68,9 0,1 56,4 0,1 

Харківська 2131,9 3,7 1726,0 3,8 

Херсонська 275,2 0,5 210,4 0,5 

Хмельницька 224,5 0,4 189,2 0,4 

Черкаська 887,9 1,6 510,4 1,1 

Чернівецька 80,2 0,1 68,7 0,1 

Чернігівська 128,4 0,2 103,8 0,2 

м.Київ 28693,0 50,3 22733,0 49,5 
 

Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики 
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Додаток К 

Таблиця К1 

Статистичні дані фінансового забезпечення інвестиційних процесів 

регіонівУкраїни у 2010 році 

 

Області 

Кредити, 

надані 

нефінансовим 

корпораціям, 

млн грн 

Капітальні 

інвестиції 

на одну 

особу у 

регіонах 

України, 

грн 

Прямі 

іноземні 

інвестиції 

(акціонерний 

капітал) на 

одну особу у 

регіонах 

України,  

дол. США 

Прибуток до 

оподатку- 

вання,  

млн грн 

Збиток до 

оподатку-

вання, 

млн грн 

Вінницька 2 500 2163 112 2318,5 1328,7 

Волинська 5 200 1708,5 321,6 1597,1 1289,2 

Дніпропетровська 80 875 4791,6 2098,5 39615,8 18458,3 

Донецька 33 031 3379,3 3477,3 22536,0 12174,0 

Житомирська 1 303 1567,5 184,4 1005,9 967,0 

Закарпатська 1 692 1773,9 293 573,0 663,4 

Запорізька 8 494 4410,3 504,6 7067,0 2234,1 

Івано-Франківська 2 880 3178,7 460,8 1202,9 1842,1 

Кіровоградська 2 301 2107,2 81,3 2258,6 865,8 

Луганська 4 051 2458,2 275 3165,8 4236,3 

Львівська 8 675 3491,9 473,2 3865,7 3861,7 

Миколаївська 4 354 3729,6 136,5 2717,7 952,4 

Одеська 20 556 4087,7 437,7 5677,8 5884,0 

Полтавська 4 617 4233 301 7737,7 2828,8 

Рівненська 2 485 1683 267,4 745,6 1210,4 

Сумська 3 527 1878,3 207,1 1735,2 1215,5 

Тернопільська 2 430 1974,2 61,1 1163,5 965,6 

Харківська 16 180 2935,9 754,6 7567,0 9231,1 

Херсонська 4 381 1735,5 180,3 1215,1 1132,8 

Хмельницька 2 583 2220,7 164,5 1498,0 762,4 

Черкаська 4 074 2200,5 171,6 2725,2 1548,3 

Чернівецька 2 064 1902,4 68,6 495,7 718,0 

Чернігівська 2 207 1726,2 80,2 2364,2 1042,9 

АР Крим 5 740 3541,7 367 2299,8 2825,3 

Київська 274 762 6611,5 887,4 7841,5 6509,4 

 

Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики 
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Таблиця К2 

Статистичні дані фінансового забезпечення інвестиційних процесів 

регіонівУкраїни у 2013 році 

 

Області 

Кредити, 

надані 

нефінансовим 

корпораціям, 

млн грн 

Капітальні 

інвестиції 

на одну 

особу у 

регіонах 

України, 

грн 

Прямі 

іноземні 

інвестиції 

(акціонерн

ий капітал) 

на одну 

особу у 

регіонах 

України, 

дол. США 

Прибуток 

до 

оподатку-

вання, 

млн грн 

Збиток до 

оподатку- 

вання,  

млн грн 

Вінницька 5 229 3781,6 152,9 2760,0 2121,9 

Волинська 6 059 3205,6 367 1263,9 1848,6 

Дніпропетровська 158 870 6457,8 2547 31978,2 25186,2 

Донецька 55 500 6421,5 728,2 24015,3 25594,6 

Житомирська 4 091 2373 285,2 1485,3 1501,8 

Закарпатська 4 179 2111,9 325,1 989,6 872,6 

Запорізька 13 921 3842,7 602,8 8962,9 2914,6 

Івано-Франківська 4 936 3478,3 466,4 1949,7 2966,5 

Кіровоградська 6 933 3273,1 104,5 2411,8 1323,6 

Луганська 7 715 5067,9 370,9 3557,4 11912,8 

Львівська 15 502 3893,7 649,3 6226,9 3454,3 

Миколаївська 9 667 4280,2 208,2 2783,6 1715,1 

Одеська 42 914 4978,3 684,3 6372,4 6773,0 

Полтавська 7 372 6553,2 644 8552,8 2220,0 

Рівненська 3 393 2452,7 258,8 1129,7 2747,1 

Сумська 4 704 2395,7 337,4 2702,7 1816,8 

Тернопільська 5 214 2776,1 59,4 2421,1 2123,9 

Харківська 30 129 3409,9 797,1 9432,1 7496,9 

Херсонська 5 082 1978,4 233 1562,5 1334,5 

Хмельницька 5 339 2782,5 156,1 2986,7 2439,3 

Черкаська 5 895 2707,3 695,2 3304,4 2874,2 

Чернівецька 3 238 2494,9 71,1 584,4 713,9 

Чернігівська 4 111 2671,8 97,7 1788,7 1688,2 

АР Крим 16 474 7894,7 747,5 3376,3 7678,7 

Київська 484 315 12046,9 1070,1 13763,9 6251,1 

 

Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики 
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Додаток Л 

Таблиця Л.1 

Частка і місце Львівської області за показниками інвестиційної діяльності 

у  2010-2013 роках 

Показник  Роки 

2010 2011 2012 2013 

Частка в Україні % 

Обсяг капітальних інвестицій 4,7 4,7 3,8 3,7 

Капітальні інвестиції у житлове 

будівництво 
5,5 6,4 6,0 5,4 

Обсяг прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного  капіталу) з початку 

інвестування 

2,8 2,8 3,0 2,9 

Місце в Україні 

Обсяг капітальних інвестицій 6 7 8 8 

Капітальні інвестиції на одну особу 10 7 11 11 

Індекс капітальних інвестицій, % до 

попереднього року 
12 11 26 21 

Капітальні інвестиції у житлове 

будівництво 
4 4 5 4 

Індекс капітальних інвестицій у житлове 

будівництво, % до попереднього року 
16 6 18 18 

Обсяг прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу) з початку 

інвестування  

6 6 6 6 

Обсяг прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу) на одну особу 
7 8 9 10 

Темп зростання обсягу прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного капіталу), % до 

попереднього року 

15 10 10 22 

 

Джерело: складено автором на основі [79] 
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Додаток М 

Таблиця М.1 

Індекс конкурентоспроможності Львівської області у 2013 році 

Показник Бал області 

Середнє 

значення по 

Україні 

Найвище 

значення 

Індекс 

конкурентоспроможності 

4,07 4,01 4,40 

Інституції  3,75 3,83 4,00 

Інфраструктура 3,82 3,90 5,12 

Макроекономічне 

становище 

4,20 4,20 4,20 

Охорона здоров’я та 

початкова освіта 

5,90 5,75 5,97 

Вища освіта та 

професійна підготовка 

4,80 4,55 5,28 

Ефективність ринку 

товарів 

4,04 4,12 4,26 

Ефективність ринку 

праці 

4,67 4,63 4,80 

Рівень розвитку 

фінансового ринку 

4,15 4,12 4,26 

Технологічна готовність 3,17 3,11 4,38 

Розмір ринку 2,59 2,21 3,71 

Рівень розвитку бізнесу  3,88 3,96 4,25 

Інновації  3,17 3,04 3,60 

Фактори розвитку та 

інноваційного 

потенціалу 

3,51 3,50 3,91 

 

Джерело: складено автором на основі [67] 
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Додаток Н 

Таблиця Н1 

Матеріали аналізу механізмів сприяння інноваційному розвитку в 

розвинутих та нових індустріальних країнах [109, 177] 

 
№ 

п/п 
Країна Механізми сприяння інноваційному розвитку 

1 Австралія 

Пряме державне фінансування, субсидування, 

симулювання інвестицій, звільнення від митних зборів і 

ПДВ товарів, що призначені для експорту, консультаційна 

допомога. 

2 Австрія 

Державні інвестиції, створення умов для залучення 

студентів та персоналу ВНЗ до виконання практичних 

інноваційних проектів, механізми стимулювання науково-

дослідної й технологічної кооперації, надання грантів. 

3 Бельгія 

Податкове кредитування, пряме державне фінансування, 

бюджетне відшкодування витрат на різних стадіях 

інноваційної діяльності, стимулювання міжнародної 

співпраці між промисловим сектором та дослідницькими 

установами, підтримка мобільності й кар'єрного зростання 

вчених-дослідників. 

4 Бразилія 

Заохочення молодих науковців, державне фінансування 

навчання і підвищення кваліфікації студентів, викладачів, 

науковців, надання стипендій. 

5 Великобританія 

Пряме державне фінансування у вигляді субсидування й 

надання грантів, наприклад субсидії на здійснення 

досліджень із розроблення нових видів продукції чи 

технологій, відшкодування витрат на нововведення згідно з 

державними програмами субсидування малих інноваційних 

фірм, державні асигнування у високі технології, державне 

замовлення, підтримка наукових центрів і компаній, що є 

світовими лідерами, скорочення регулюючих функцій 

держави, полегшення адміністративних процедур, 

податкові пільги, наприклад, зменшення податку на 

прибуток для венчурних фірм, надання податкових 

кредитів, фінансово-технічна підтримка провідних 

університетів і державних лабораторій, управління 

фінансовими ризиками, норми прискореної амортизації, 

система страхування коштів, які надаються венчурним 

фірмам, списання витрат на НДДКР на собівартість 

продукції (послуг). 

6 Данія 
Податкове стимулювання, державні закупівлі, підтримка 

наукових парків та інноваційних інкубаторів. 

7 Індія 
Державні закупівлі, полегшення адміністративних 

процедур. 

8 Ірландія 
Надання грантів, державне фінансування, податкові пільги, 

податковий кредит, державні закупівлі. 
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9 Іспанія 

Бюджетне фінансування, симулювання розвитку людських 

ресурсів, заохочення приватного сектора до фінансування 

наукових досліджень і технологічного розвитку, 

стимулювання науково-дослідної та технологічної 

кооперації. 

10 Італія 

Інноваційні кредити, податкові пільги, наприклад, 

зменшення прибуткового податку, податкові пільги у разі 

купівлі передової технології, цільові пільги на розвиток 

депресивних регіонів, пільгові кредити на технологічні 

нововведення, субсидії малим і середнім підприємствам 

видобувної та обробної промисловості на купівлю й лізинг 

ЕОМ, прискорена амортизація під час технічного 

переоснащення. 

11 Канада 

Пряма державна підтримка інноваційних проектів, 

симулювання інноваційної діяльності через надання грантів 

та доступу до кредитних ресурсів на пільгових умовах, 

консультаційна допомога. 

12 Китай 

Державна фінансова підтримка підприємств з 

інноваційними технологіями, пільгове оподаткування, 

пільгові кредити. 

13 Люксембург 

Пільговий податковий режим, пільгові банківські кредити, 

консультаційна допомога, субвенції малим та середнім 

підприємствам. 

14 Малайзія 

Часткове відшкодування витрат компаній на придбання 

ліцензій, надання грантів, часткове фінансування 

впровадження фірмами нових технологій, урядові дотації, 

податкові пільги. 

15 Нідерланди 

Державні замовлення, державна підтримка кластерів і 

технопарків, гранти, державне фінансування через мережу 

інноваційних центрів, консультування. 

16 Норвегія 

Державні цільові гранти, податковий кредит, підтримка 

бізнес-інкубаторів та наукових парків, інноваційних 

компаній. 

17 Німеччина 

Державні замовлення та державні закупівлі, фінансування 

за рахунок федерального й земельних бюджетів, система 

захисту інтелектуальної власності та патентування, 

технічного регулювання й стандартизації, стимулювання 

венчурного капіталу, створення інноваційних союзів і 

кластерів, сприяння малому та середньому бізнесу, 

державна премія для малих і середніх підприємств, 

спеціальні програми з метою розподілення ризиків, 

контроль за використанням державних коштів, дотації на 

підвищення кваліфікації науково-дослідного персоналу, 

цільові безоплатні субсидії підприємствам, що освоюють 

нову технологію, оплата витрат на технічну експертизу 

проектів. 
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18 Польща 

Технологічний кредит, цільові дотації, підтримка фонду 

капіталу з підвищеним ризиком, механізми стимулювання 

науково-дослідної та технологічної кооперації. 

19 Португалія 

Фіскальні пільги, залучення венчурного капіталу, 

створення «електронного уряду», скасування торговельних 

бар'єрів, державні замовлення (електронна тендерна 

система державних замовлень). 

 

20 Росія 

Пряме державне фінансування, стимулювання молодих 

науковців, розвиток системи грантів, сприятливий 

податковий режим, усунення адміністративних бар'єрів, 

упровадження механізмів приватно-державного 

партнерства. 

21 Сінгапур 

Сприяння у розробці технологічної «дорожньої карти», 

надання технічної підтримки, надання науково-технічної 

інфраструктурної підтримки, податкові пільги, механізм 

стимулювання утворення інноваційних компаній. 

22 США 

Прямі механізми: програмно-цільове фінансування, 

державні замовлення на контрактній основі, надання 

субсидій, грантів; непрямі механізми: система податкових 

пільг і податкових кредитів, наприклад пільгове 

оподаткування венчурних фірм та фірм, що здійснюють 

НДДКР, інвестиційний податковий кредит, зменшення 

податку на прибуток для організацій із цінними паперами 

венчурних структур, пільгові кредити, прискорена 

амортизація, механізми патентної, зовнішньоторговельної 

та антитрестової політики, підтримка кластерів, венчурів і 

малого бізнесу. 

23 Туреччина 

Підтримка розвитку технопарків, зон технологічного 

розвитку та інших інноваційних структур, забезпечення 

земельними ділянками, пільги при оподаткуванні, сплаті 

комунальних платежів, відрахуваннях із заробітної плати 

працівників, фінансова та технічна допомога при створенні 

інфраструктури, надання грантів, покриття страхових і 

пенсійних виплат протягом 5 років із держбюджету. 

24 Фінляндія 

Гранти, інвестиційні кредити, поліпшення якості 

післядипломної освіти, стимулювання створення і 

функціонування кластерів, пряме бюджетне фінансування. 

 

25 Чехія 

Менеджмент інноваційних інкубаторів, механізми 

стимулювання науково-дослідної та технологічної 

кооперації. 

 

26 Швейцарія 

Підтримка нових підприємств і підприємництва, 

інноваційних проектів. 
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27 Швеція 

Пряме державне фінансування, підтримка науковців на 

етапі впровадження програм на комерційній основі, 

просування інтенсивних досліджень у пріоритетних 

галузях, посилення контролю за виконанням дослідницьких 

робіт, поліпшення розповсюдження інформації про 

дослідницькі проекти та здобутки, підтримка (у т. ч. і 

фінансова) професорів і дослідників, які займаються 

інноваційною діяльністю. 

28 Японія 

Пряме державне фінансування, мотивація молодих учених, 

спрощення візового режиму для іноземних науковців та 

інша їх підтримка, підтримка індустрії венчурного 

фінансування. 
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AepxaBHoi alrr'riHicrpaqii; ilpl4 rlj4foronqi Perionamuoi qinroroi eroHouiqsoi
rporpaMa eueproe@eKrl4BHocri y Jlraiacrrift o6nacri na 2014-2015 poxz, a raKoxilpu Sopuynanni innecrzuiirttux npono:zqifi y c$epi xr{rJroBo-KoMyHanbHoro
rocrroAapcrsa frnincrxoi o6nacri.



folona xouicii
3 acrynuzK Ar4peKropa AerrapraMeHTy
xI4TJTOBO-KOMyHanbHof o focnoAapcTBa
JlrniscrKoi o6nauroi 4epxaeHoi. aauiui

Vlenz r<ouicii
HaqanrHzx ni44iny innecrzuifi .

Pouauvyx H.I.

eHepros6epexeHH.rr ra SinancoBoro sa6egle.reHH,
y cQepi xr4rJroBo-KoMyHanbHoro roclolapcrBa
AenapraMeHry )Kr4rJroBo-KoMyHulnbHofo focnoAapc
rrsiBcrroi o6nauroi 4epxaerroi a4nainicrpaqii 

^ rTBa 

drrxa' Konarenr<o I.B.

Ha.ranrHrax ni44iny exouoruix Lr ra ayilpoBoAxeHH.{
pe$opuyBaHH-f, )nr4rJroBo-KoMyH€UrbHofo focnoAapcTBa
AenapTaMeHTy xr4TJrOBO_KOMyHaJrbHofo rocnoAapcrBa
frsincrKoi o6lacHoi 4epxaeHoi a4uiHicrpaqii.' ^
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.{oni4ra
npo BrpoBaAxreHHr pe3yJrbrarin 4ncepraqifinoro 40cri4xeHnx

fynaennoi KarepzHz poNranieHz

Ha reMy : <<YnpanliHnx iHsecruqifinzMl{ [poqe ca;vru na perionarrbHoMy pinni
/.
(Ha uarepialax Jlrsiscrrol o6racri>> Ha s4o6ymr HayKoBoro cryneHf,

KaHAI{Aara eKoHoMi'rHzx HayK ra cneqizulrnicrro 08"00.03. - eKoHoMirca ra
ynpaaninnx naqioH€lJrbHaM rocloAapcrBoM

Orcpevri pe3yJlbrarLl AzcepraqifiHoro 4ocli4xeHHr fynrenuoi K.p. Ha

reMy: <YupanniHHs iHnecrnqifiHuMrl npouecaMr,r na perioH€rJrbHoMy pinui (Ha

uarepia-uax Jlrniscrrcoi o6lacri)> nzropzcrani B upoqeci BLrKJraAaHrur

AzcqzuliH <<PosMiIqeuHa [poAyKTLrBHLrx cul i perionanrHa eKoHoruixa> ra

<Mirpoeronouira> Ant cryAenrin Qarynbrery eronouirz i uenegx(MeHry.

flepruzfi 3acryrrHprK Ar{pe MarniiurprH



3ATBEPA}KEHO

M.C. IIIIIH

AK'\'l':''4trtcV itii!:" .5' ;,:r"

rpo BrpoBaAxeHrur p$yrrbrariB Ar4ceprauifiri@=n gocrrrffiHHr acripaHra KaoeApI{
'.i:,-" : .-"'' 

-AepxaBHoro ynpaBniHrur ra rr,ricueeoro caMoBptAyBaHHs JlrstscKoro pefioHtulbHoro
iHcrzryry AeplKaBHoro yrpaBJriHns HaqioHalrsoi aKaAeMii Aep)KaBnoro yrpaBJliHnx npu
llpesugenroni YrpaiHu fyueHHoi Karepzuz Porr,raHisHI,I Ha reMy: "VnpauiHH-a
iHeecrIaIlifiHr4Mtr npoqecaMr4 Ha perioHturbHoMy pinHi (Ha nrarepialax JlrsiscrKoi o6nacti)"
Ha 3Ao6yrrr HayKoBoro cryneHfl Kanrr44ura eKoHoMiqHI{x HayK 3a c[eqiiubHic'irc 03.00.03 -

eKoHoMiKa ra yllpaBninnr naqioHilJIbHI,IM rocrloAapcrBoM.

Korvricis B cKJrari:
folona - HarriurbHzlc VnpanrinH-fl eronouiqHoro po3BllTry, innectwliir, roprinni ra
rrpoMl{cnosocti - r{opna f.3.
Ilreuu xonaicii:
HaqaJrbHr,rK siaairy ui4npraevrHr4rlrBa i perynatopnoi nolirur<n - Jlecis O. M.
3 aBi AyBarr ceKTopy )Kt4TJroBo- KoMyHiLJrbHoro rocnoAap crBa ra p o3BLITKy

iuSpacrpyKrypl{ - CaSru O. I.

rrlrM Axro1a sacni4uyeuo, uo oxperui pe3ynbrarll ,qracepmqifiltoro AocliAxceHsa
fyueHuoi K. P. Ha reMy: "Ynpauniuns insecrnqiftuurr,rla npoqecaMu ua perioHtlJlbHoMy pinHi

(ua uarepia-uax Jlrniscmoi o6nacri)" nzropuctani cuinpo6itHl4KalIrI Ynpaeninux

exoHolai.rHoro po3BrlTry, innecruqifi, roprinni Ta npoMl4crosocri Crpuircrrol paiiouuoi

4epNannoi aauinicrpaqii Jlrsiecmoi o6nacd fipu niArotosui llporpavru coqialnuo-

eronorraiqHoro ra KyJrbrypHoro po3Bl4rrcy CrpuficbKoro paftony rta 2015 pir, a raKox( npr

Sopuynanui rounlexuroi rpe3eHrarlii innecruuifiuoro roreHlliiuiy CrpnficbKoro paliony

Jlrniscrroi o6racri.

forosa rouicii:
Ha.rarrHrarVnpanniHHfleKoHorr,ti.rHoropo3BIaTKy, -2;-,-/ ^
iHsecrlaltlift, ropriui ra npoMtlcrosocri ttl -" c- 9opHa f '3'

r{resu rorr,ricii:
HaqamHurc eiaainy ni4npuer"runqrea i
peryJr.rropnoi noliturlt

3ani4yaau ceKropy )Iil4TIIoBo-KoMyHiuIbHoro

rocrroAapcrBa ra po3BHrKy inrfpacrpyKrypl{

ffi*,7
(&-/

Jlecis O. M.

"&" 4l/.ott tzt'tt2-lfQ. 2014 pix.

CaQxu O. I.




