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Розглянуто концептуальні підходи та механізми державного регулювання фінансового потенціалу країни. 
Окреслено завдання у напрямі фінансового забезпечення, які потрібно вирішити на національному рівні для забезпе-
чення ефективного функціонування суб’єктів господарювання. Серед них пріоритетним є зацікавлення вітчизняних 
та закордонних інвесторів, на основі розкриття привабливих економічних особливостей розвитку регіональних еко-
номічних систем, формування ефективної взаємодії з потенційними учасниками інвестиційного процесу з метою їх 
залучення до співробітництва. 

Відзначено необхідність формування результативної політики, спрямованої на підтримку інвестиційної діяль-
ності з метою розвитку територіальних економічних систем, що сприятиме мобілізації бюджетних та позабю-
джетних фінансових ресурсів, залученню альтернативних джерел фінансування, міжнародної технічної допомоги зі 
здобуттям знань та навичок у різних сферах і видах економічної діяльності, дасть можливість забезпечити реалі-
зацію інвестиційних програм і досягнення поставленої мети. 

Ключові слова: державне регулювання, фінансовий потенціал, іноземні інвестиції, реалізація інвестиційних 
проектів, фінансові ресурси. 

Бібл.: 10. 
Раскрыты концептуальные подходы и механизмы государственного регулирования финансового потенциала 

страны. Очерчен ряд задач в рассматриваемой сфере, требующие решения на национальном уровне для обеспечения 
эффективного функционирования субъектов хозяйствования. В качестве приоритета обоснованы заинтересован-
ность отечественных и иностранных инвесторов вследствие раскрытия привлекательных экономических особен-
ностей развития региональных экономических систем, формирования эффективного взаимодействия с потенциа-
льными участниками инвестиционного процесса с целью их привлечения к сотрудничеству. 

Подчеркнута необходимость формирования результативной политики, направленной на поддержку инвести-
ционной деятельности с целью развития территориальных экономических систем, что будет способствовать 
мобилизации бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов, привлечению альтернативных источников фина-
нсирования, международной технической помощи с приобретением знаний и навыков в различных сферах и видах 
экономической деятельности, даст возможность обеспечить реализацию инвестиционных программ и достиже-
ние поставленной цели. 

Ключевые слова: государственное регулирование, финансовый потенциал, иностранные инвестиции, реализа-
ция инвестиционных проектов, финансовые ресурсы. 

Библ.: 10. 
The article discusses conceptual approaches to the state regulation of the financial potential. There have been outlined 

a number of objectives towards financial security to be resolved at the national level to ensure the effective functioning of 
entities. Among them there is a priority interest of domestic and foreign investors, based on the disclosure of the attractive 
features of economic development of regional economies, the formation of effective interaction with potential participants of 
the investment process in order to attract them to cooperation. 

The need to form effective policies has been noted to support investment to develop regional economies that contribute 
to the mobilization of budgetary and extra-budgetary funds, attracting alternative sources of funding, technical assistance 
with the acquisition of knowledge and skills in various sectors and economic activities, that will enable the implementation of 
investment programmes and reach the goal.  

Key words: government regulation, financial potential, foreign investment, the implementation of investment projects, 
financial resources. 
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Постановка проблеми. Формування сприятливих умов для забезпечення збалансо-
ваного соціально-економічного розвитку України та її регіонів, підвищення рівня жит-
тєзабезпечення населення, додержання гарантованих державою соціальних стандартів 
для кожного її громадянина незалежно від місця проживання, а також поглиблення 
процесів ринкової трансформації на основі підвищення ефективності використання фі-
нансового потенціалу регіонів, дієвості управлінських рішень, удосконалення роботи 
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органів державної влади та органів місцевого самоврядування є пріоритетним завдан-
ням державного управління фінансовим потенціалом.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми результативності управління 
фінансовим потенціалом з боку держави досліджувалися багатьма вітчизняними та за-
рубіжними вченими-економістами, серед них В. Боронос, М. Бутко, Дж. К. Ван Хорн, 
І. Вахович, Г. Возняк, В. Геєць, Я. Жаліло, М. Коваленко, М. Козоріз, О. Лук’яненко, 
Л. Чурсіна [1–10] та інші. Подальшого дослідження потребує формування підходів до 
державного регулювання процесів фінансового забезпечення суб’єктів господарювання 
на рівні регіону та фінансового потенціалу країни загалом. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування брендингової діяльності як 
важливої компоненти у процесі формування маркетингового менеджменту у сфері ви-
норобної галузі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Особливості державного регулювання 
фінансового потенціалу України визначаються загальною динамікою та поточним ста-
ном суспільних відносин у країні, а також характером розвитку продуктивних сил і 
специфікою просторово-технологічних процесів. 

Фінансовий потенціал перебуває у нелінійній залежності від таких чинників, як: 
стан інвестиційного клімату області або країни; рівень безробіття серед економічно ак-
тивного населення; наявність сприятливих умов для ведення малого та середнього біз-
несу; рівень раціональності організаційних комунікацій держави; рівень корупції та ті-
ньової економіки. Врахування цих завдань та їх вирішення державою за допомогою 
відповідної законодавчої та нормативно-правової бази дасть можливість збільшити фі-
нансовий потенціал кожного з регіонів країни, що підвищить життєвий рівень населен-
ня та його добробут. З огляду на це одним з основних пріоритетних напрямів підви-
щення фінансового потенціалу країни повинен стати позитивний інвестиційний клімат 
у країні, щоб залучати іноземні інвестиції і реалізовувати політику імпортозаміщення. 

Нині іноземні інвестиції є тим ресурсом, який у найближчій перспективі може 
сприяти підвищенню ефективності функціонування регіональних економічних систем 
країни, посиленню соціального захисту її громадян. 

Механізми державного управління щодо залучення іноземних інвестицій в економі-
ку країни повинні містити як комплекс регулятивно-стимулюючих заходів (інформа-
ційно-аналітичний супровід, спрощені процедури реєстрації, окремі фіскальні префе-
ренції тощо), так і розроблення підходів з реалізації інвестиційних проектів та 
формування інформаційно-представницької політики будь-якого з регіонів країни. Фо-
рмування виваженої і послідовної політики, спрямованої на підтримку інвестиційної 
діяльності на територіях регіонів, що сприятиме мобілізації бюджетних та позабюдже-
тних фінансових ресурсів, залученню альтернативних джерел фінансування, міжнарод-
ної технічної допомоги з набуттям знань і навичок у різних сферах і видах економічної 
діяльності, дасть можливість забезпечити результативність реалізації інвестиційних 
програм і досягнення поставленої мети. Для вирішення намічених завдань на націона-
льному рівні потрібно: 

- забезпечити організаційно-інфраструктурний супровід з боку владних структур, 
органів місцевого самоврядування;  

- зацікавити вітчизняних та закордонних інвесторів, розкриваючи привабливі еко-
номічні особливості розвитку регіональних економічних систем, формування ефектив-
ної взаємодії з потенційними учасниками інвестиційного процесу з метою їх залучення 
до співробітництва; 

- забезпечити підтримку, просування інвестиційних проектів та залучення фінансо-
вих ресурсів з метою підвищення ефективності функціонування суб’єктів господарю-
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вання на основі модернізації, технічного переоснащення та впровадження інноваційних 
технологій; 

- сприяти залученню інвестиційних ресурсів у сферу аграрного виробництва як ва-
жливої складової національної безпеки країни; 

- здійснювати моніторинг земельних ділянок для подальшого їх використання з ме-
тою реалізації інвестиційних проектів, розробивши відповідні паспорти, в яких місти-
тимуться вартісна оцінка і вимоги до пріоритетів використання; 

- забезпечити реалізацію цільових програм загальнодержавного рівня;  
- проводити постійний моніторинг інвестиційного клімату. 
Водночас реалізація механізмів державного управління залучення іноземних інвес-

тицій у розвиток економічних регіональних систем повинна здійснюватися на таких 
засадах: забезпечення гарантованої державної підтримки інвестиційної діяльності та 
надання інвесторам рівних прав щодо її одержання, а також гарантій від інвестиційних 
ризиків; проведення відкритого конкурсного добору проектів для залучення до відпові-
дної інвестиційної програми регіонів країни; впровадження інститутів венчурного фі-
нансування; корегування регіональної інвестиційної політики на основі моніторингу й 
аналізу інвестиційних проектів. При цьому необхідним є подальша модернізація виро-
бництва основних галузей, а саме: легкої, хімічної, харчової та інших галузей реального 
сектору економіки на основі виробництва конкурентоздатної продукції. Збільшення 
цих обсягів виробництва надасть можливість створити робочі місця та виробляти про-
дукцію, яка б користувалася попитом як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. 

Дослідження підтверджує необхідність формування єдиного державного механізму 
управління для залучення іноземних інвестицій в економіку країни та її регіонів. Доці-
льним є: 

- створення на регіональному рівні, у взаємодії з національним, відповідної струк-
тури, яка здійснюватиме пошук інвесторів, залучення інвестиційних ресурсів, а також 
маркетинг регіонів країни на міжнародних інвестиційних ринках; 

- окреслення пріоритетних напрямів регіонального розвитку у напрямі залучення і 
освоєння прямих іноземних інвестицій; 

- здійснення підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації спеціалістів га-
лузевих і регіональних структур у сфері залучення іноземних інвестицій; 

- розроблення, подання й супровід пропозицій з удосконалення законодавчого за-
безпечення щодо іноземного інвестування; 

- формування регіональної інформаційної бази даних об’єктів для інвестування та 
реалізації інвестиційних проектів; 

- здійснення інвентаризації земельних ділянок з метою формування бази даних, що 
дозволить диференціювати потребу в інвестиційних ресурсах для розширеного відтво-
рення земельного потенціалу регіонів;  

- забезпечення комфортного середовища щодо якісного обслуговування інвестора, 
зокрема за допомогою «єдиного інвестиційного вікна»;  

- створення й функціонування дієвого механізму досудового врегулювання інвес-
тиційних спорів; 

- організація взаємодії з районними, міськими та сільськими владними структура-
ми, що сприятиме формуванню та реалізації стратегії залучення прямих іноземних ін-
вестицій; 

- інформаційно-аналітичне забезпечення активної цільової маркетингової стратегії 
для формування позитивного зарубіжного інвестиційного іміджу України та її регіонів.  

В умовах затяжної економічної кризи і трансформаційних процесів розвитку регіона-
льних економічних систем постає необхідність підвищення рівня інвестиційного клімату 
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країни та її регіонів. Важливим при цьому є формування державних регуляторних підхо-
дів, реалізація яких дасть можливість забезпечення сприятливого середовище для розви-
тку малого і середнього бізнесу. З цією метою потрібно розробити податкові стимули 
щодо інвестиційного використання кредитних ресурсів комерційних банків, звільнити 
від оподаткування частку прибутку підприємств, яка витрачається на інвестування інно-
ваційних проектів. Для розвитку малого і середнього бізнесу в Україні необхідно розви-
вати бізнес-інкубатори, технопарки, забезпечувати навчання на безоплатній основі підп-
риємців-бізнесменів, навчати їх основних наукових теорій і практик бухгалтерського 
обліку, фінансового менеджменту, управління персоналом, управління проектами, мар-
кетингу, ведення діловодства, знання іноземних мов, міжнародного права. 

Вагомою складовою описаного процесу є запровадження результативної податкової 
реформи для активізації розвитку малого і середнього бізнесу, а саме: значне зниження 
і вирівнювання податкового навантаження, спрощення податкової системи, посилення 
податкового контролю за рівнем витрат виробництва, мінімізація витрат виконання й 
адміністрування податкового законодавства.  

Висновки. Реалізація механізмів державного управління із залученням іноземних 
інвестицій з метою перспективного розвитку регіональних економічних систем сприя-
тиме: ефективному функціонуванню суб’єктів господарювання різних сфер і видів еко-
номічної діяльності, які є пріоритетними для будь-якого з регіонів України; збільшен-
ню кількості робочих місць; зростанню добробуту й платоспроможності місцевого 
населення, що у свою чергу підвищить фінансовий потенціал України. 
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