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ВСТУП

Метою видання є формування системи теоретичних знань та прак-
тичних навичок в поглибленому освоєнні закономірностей регіональної 
економіки та інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів, вивченню 
зовнішньоекономічних зв’язків національної економіки та їх регіональ-
них аспектів.

Монографічний навчальний посібник складається з вступу, шести роз-
ділів та тридцять однієї теми, в яких розглянуто теоретичні засади та мето-
дологія і моделювання інноваційно-інвестиційного розвитку регіональних 
економічних систем, джерела та режими інвестування в регіональну еконо-
міку, аналіз відповідної ефективної практики в глобальній економіці. 

Для підготовки монографічного посібника використані норматив-
но-правові акти, інформаційно-статистичні матеріали Державної служ-
би статистики України та її головних управлінь в регіонах, Міністерства 
економічного розвитку України, Міністерства фінансів України, Міжна-
родних організацій та рейтингових агенств та інші.

У короткому термінологічному словнику подано тлумачення осно-
вних термінів щодо інвестиційно-інноваційної діяльності згідно чинно-
го законодавства та / або авторського бачення.

Творення та видання монографічного навчального посібника здій-
снювалося в рамках Концепціі трансформаціі Державного вищого навчаль-
ного закладу «Ужгородський національний університет» в інноваційний 
університет - інтегратор економіки знань та регіонального розвитку.
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РОЗДІЛ 1.
Теоретичні засади інноваційно-інвестиційного 

розвитку регіональної економіки

1.1. Регіон, як об’єкт економічного 
та управлінського аналізу

Загальне розуміння сутності ре-
гіону. Концептуальні підходи до 
регіону як соціально-економічної 
категорії. Соціально-економічні ха-
рактеристики регіону. Схеми ра-
йонування територій. Критерії 
класифікації регіонів. Диспропорції 
територіальної структури госпо-
дарського комплексу країни. Причи-
ни регіональних відмінностей.

Актуальним проблемам розвитку регіональної економіки у вітчиз-
няній науці та практиці приділяється значна увага, оскільки відмінності 
у рівні економічного і соціального розвитку, природних умовах окремих 
регіонів є на сьогодні досить значними. Нерівномірність розвитку регі-
онів та рівня життя населення створює передумови для соціальної на-
пруги в суспільстві, загрожує територіальній цілісності країни, стримує 
динаміку соціально-економічних показників, уповільнює ринкові пере-
творення та знижує їх ефективність. Тому вкрай необхідним є підвищен-
ня ефективності розвитку регіональної економіки, створення умов для 
сталого розвитку кожного регіону з урахуванням його особливостей.

У економічній літературі мають місце різні підходи до розуміння 
сутності регіону. В найбільш широкому змісті, термін «регіональний» 
(від лат. regionals - місцевий) означає належність до певної території - 

Акцент. Будувати... розмаїття 
регіонів - справа дуже складна. 
Поки-що цього робити ми не вміє-
мо. Необхідна реальна конкуренція 
регіонів,у тому числі щодо ство-
рення найбільш сприятливих умов 
життєдіяльності людини.

(Анатолій Гальчинський, про-
відний український-економіст, 

дослідник макроекономіки)
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району, області, країни, групи країн. Уточнення цього поняття містить 
різні елементи територіальних утворень. Наприклад, Маркузен Е. вва-
жає, що регіон слід розглядати як формальну складну організацію, яка 
має набір взаємопов’язаних цілей і завдань, що визначені потребами 
населення, його окремими соціальними групами, яка дотримується зо-
внішньої форми, правил поведінки і діє в межах встановленого порядку 
[1, c. 293]. Алаєв Е. зазначає, що регіон є територією, яка за сукупністю її 
елементів відрізняється від інших територій і характеризується єдністю, 
взаємозв’язком складових елементів, цілісністю, при цьому така ціліс-
ність є об’єктивною умовою і закономірним результатом розвитку даної 
території [2, c. 67]. На думку Чумаченко М., регіон необхідно розуміти як 
частину території держави, виділену за сукупністю різноманітних ознак 
в адміністративну одиницю, свідомо спрямовану та скоординовану для 
досягнення цілей суспільного розвитку і запобігання дії руйнівних або 
негативних зовнішніх сил [3, c. 14]. Схожої думки дотримуються Попо-
вкін В. [4, c. 14], Бутко М. [5, c. 39].

Дослідники пропонують ураховувати при визначенні регіону такі 
соціально-економічні характеристики, як комплексність його промисло-
вого розвитку, розвитку виробничої й соціальної інфраструктури, систе-
ми поселень; здатність відтворювати умови для гармонійного розвитку 
проживаючого в регіоні населення, здатність виробляти такий обсяг то-
варів, що забезпечував би також можливість задоволення потреб в них 
інших регіонів.

Зокрема, на думку Симоненка В., регіоном, або крупним економічним 
районом, необхідно вважати господарську територію, яка виділяється 
всередині країни своїм економіко-географічним положенням, природ-
ними і трудовими ресурсами, спеціалізацією і структурою господарства, 
спільністю екологічних, демографічних та інших проблем, своєю роллю 
в міжнародному поділі праці [6, c. 27]. Семиноженко В. та Данилишин Б., 
відзначаючи багатозначність даного поняття, пропонують під регіоном 
розуміти область, район, частину країни як осередок політичної та ад-
міністративної децентралізації, що відрізняється від інших сукупністю 
природних чи історично сформованих, відносно стійких економіко-гео-
графічних та інших характеристик, які часто поєднуються з особливос-
тями національного складу населення [7, c. 15]. Герасимчук З. розглядає 
функціонування та розвиток регіону як процес розширеного регіональ-
ного відтворення, при цьому регіон трактується як система суспільних 
відносин щодо забезпечення відтворювальних процесів в межах конкрет-
ної території [8, c. 30]. Схожої думки притримується Мазур А., розуміючи 
під регіоном самостійну господарюючу систему, чітко обмежену терито-
ріально, діяльність якої (матеріальна і фінансова) визначається існуючи-
ми законодавчими актами та управлінськими повноваженнями [9].
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У працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених підкреслю-
ється ідентичність понять «регіон» і «район». Розглядалися три осно-
вні схеми економічного районування територій: «традиційна» з 6-ма 
соціально-економічними макрорайонами; «концепційна» з 8-ма еконо-
мічними районами (регіонами), розроблена у ранніх варіантах концепції 
державної регіональної економічної політики; «географічна» з 9-ма со-
ціально-економічними районами [9].

У всіх трьох схемах районування виділяються такі райони: Причор-
номорський (Автономна Республіка Крим, Херсонська, Миколаївська, 
Одеська області, місто Севастополь), Східний (Північно-Східний, Харків-
ський) (Харківська, Полтавська, Сумська області), Донецький (Донецька, 
Луганська області).

Для «традиційного» і «концепційного» районування спільним є ви-
ділення Придніпровського (Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоград-
ська області) району. В «географічному» районуванні до Придніпров-
ського району включаються тільки Дніпропетровська та Запорізька 
області.

До Центрального району згідно з концепцією «традиційного» ра-
йонування відносили Київську, Вінницьку, Хмельницьку, Житомирську, 
Черкаську,Чернігівську області, місто Київ, згідно з «концепційним» - 
Київську, Черкаську області, місто Київ, згідно з «географічним» району-
ванням - Черкаську, Кіровоградську області.

«Традиційне» районування до Західного району відносило Закар-
патську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Львівську, Тернопільську, Во-
линську, Рівненську області. Спільним для «географічного» і «концеп-
ційного» районування є виділення Карпатського (Прикарпатського) 
(Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька області) і По-
дільського (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області) районів.

«Географічне» районування об’єднувало в столичний район Київ-
ську, Житомирську, Чернігівську області, місто Київ; в Північно-Західний 
-Волинську, Рівненську області; «концепційне» районування об’єднувало 
в Поліський район Волинську, Рівненську, Житомирську, Чернігівську 
області.

Спільним у підходах до економічного районування України є тенден-
ція до вирівнювання не тільки меж регіонів, але й економічного потен-
ціалу, введення в них великих міст, які виконують міжгалузеві функції 
виробничого, наукового, культурного обслуговування, а також функції 
підготовки та перепідготовки кадрів. 

Звичайно, в умовах адміністративно-розподільної системи з вико-
ристанням переважно галузевого принципу управління термінологіч-
на багатозначність, пов’язана з територіальним аспектом суспільного 
виробництва, не мала великого значення, оскільки розвиток будь-якої 
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території визначався виключно галузевими рішеннями. Нині ж терито-
ріальна одиниця є об’єктом управлінських рішень, які можуть при-
йматися на різних ієрархічних рівнях управлінської системи – дер-
жавному, регіональному, муніципальному.

Дефініція «регіон» застосовується в різних суспільних сферах, тому 
мають місце такі поняття як «адміністративно-політичний регіон», «еко-
номічний регіон» «соціальний регіон», «освітній регіон» тощо. Застосу-
вання таких категорій потребує уточнення, виходячи з існуючих вимог 
та специфіки відповідних сфер.

За актуальної соціально-економічної ситуації регіон є адміністра-
тивно-економічним поняттям, під яким необхідно розуміти тери-
торіально спеціалізовану й адміністративно окреслену частину на-
ціональної економіки, що характеризується єдністю та цілісністю 
відтворювального процесу й управління.

Саме такий підхід характерний для загальнодержавних докумен-
тів щодо регіонального розвитку в Україні. Так, в Законі України «Про 
стимулювання розвитку регіонів» легітимне поняття регіону визначено 
як територія Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севас-
тополя [10]. При цьому враховується, що до складу України відповідно 
до Конституції [11] входять Автономна Республіка Крим, Вінницька, 
Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, 
Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, 
Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тер-
нопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівець-
ка, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.

Узагальнений аналіз наукових досліджень дає такі концептуальні 
підходи щодо розуміння категорії регіону:

По-перше, як адміністративно-політичної одиниці при адміні-
стративно-територіальному поділі країни (області, району), тобто окре-
мого територіального утворення, якому притаманна низка властивос-
тей.

По-друге, як частини територіально-виробничого устрою країни. 
Регіон при цьому слід вважати відносно відособленою підсистемою дер-
жави, національної економіки, господарського комплексу, що здатна са-
мостійно акумулювати функції та ресурси, реагувати на зміни внутріш-
нього та зовнішнього середовища.

По-третє, як організаційно-просторової форми використання 
продуктивних сил, що має загальні умови економічної діяльності та 
особливості в своїх межах.

По-четверте, як соціальної спільності, утвореної на певній тери-
торії. При такому підході розглядається історичний досвід, культурні, 
освітні, соціально-психологічні та інші аспекти регіональної спільноти.
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Найуживанішими критеріями класифікаціі регіонів країни є:
- рівень економічного розвитку (слабкий, середній, високий). Цей 

показник відносний і визначається в процесі порівняння показників 
економічного розвитку (ВВП на душу населення, показники зайнятості 
населення, показники ефективності виробництва) з аналогічними по-
казниками національного виробництва в цілому;

- темпи економічного розвитку (депресивний, стагнуючий, про-
гресивний). Визначається залежно від того, чи є показники економічно-
го розвитку від’ємними, додатними, чи такими, що дорівнюють нулю;

- тип територіальної структури (вузловий, однорідний). Вузловим 
називають регіон, визначальні ознаки якого спадають від центру до пе-
риферії. Однорідним називають регіон, ознаки якого в різних точках ре-
гіону відрізняються слабко;

- коефіцієнт густоти населення. Розраховується як відношення 
кількості населення до площі регіону;

- демографічні показники. До них відносяться тривалість життя. 
коефіцієнти смертності, народжуваності, віково-статева структура насе-
лення тощо.

- характер і коефіцієнт промислової спеціалізації. Досліджується 
галузева структура виробництва регіону. Розраховується частка кожної 
галузі в регіональному виробництві, а також частка регіонального ви-
робництва певної галузі в національному виробництві.

У відповідності до Закону України «Про генеральну схему плануван-
ня території України» базою для класифікації територій є види їх пере-
важного використання [12].

Основними рисами регіону як території в адміністративних 
межах країни є: комплексність і спеціалізація, цілісність й керованість.

Комплексність господарства регіону означає, у першу чергу, зба-
лансованість, пропорційний, погоджений розвиток продуктивних сил 
регіону. Це такий взаємозв’язок між елементами господарства, коли 
ефективно виконується основна господарська функція - спеціалізація 
регіону, не спостерігається значних внутрішньо-регіональних диспро-
порцій і зберігається здатність регіону здійснювати у своїх межах роз-
ширене відтворення на основі наявних ресурсів.

Цілісність регіону означає раціональне використання природно-
ресурсного потенціалу регіону, пропорційне сполучення різних галузей, 
формування стійких внутрішньо-регіональних і міжрегіональних вироб-
ничих і технологічних зв’язків, наявність особливого співтовариства лю-
дей з певними традиціями, певним чином життя.

Керованість сприяє цілісності регіону, тому що адміністративно-
територіальні органи повинні забезпечувати координацію (управління) 
всіх елементів суспільного господарства: матеріального виробництва, 
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природно-ресурсних потенціалів, інфраструктури, трудових ресурсів 
тощо, а також різноманітних зв’язків – торговельних, фінансових, соці-
альних, екологічних, виробничих, які мають певну просторову й тимча-
сову стійкість.

Територіальна структура господарського комплексу України ха-
рактеризується значними диспропорціями. Співвідношення показни-
ків загальної площі в областях України становить 1:4 (мінімальна площа 
8 тис. кв. км, максимальна - 34 тис. кв. км), щільності населення - 1:5 (мі-
німальна щільність 44 чол./кв.км, максимальних 202 чол./кв.км), обсяг 
промислового виробництва на 1 жителя - 1:6 (мінімальний обсяг 41460 
грн, максимальний - 234916 грн), валова продукція сільського господар-
ства на 1 жителя - 1:4 (мінімальна величина 368 грн, максимальна 1404 
грн), забезпеченість житлом - 1:1,3 (мінімальна площа 16,4 кв. м, макси-
мальна 21,5 кв. м) [13].

Економічний потенціал держави концентрується головним чином 
у Донецькій, Дніпропетровській, Луганській, Харківській і Київській об-
ластях, у яких зосереджено 47 % всіх основних фондів України, а разом з 
Одеською областю на них доводиться майже 60 % обсягів промислово-
го виробництва. Така нерівновага загальноекономічних і соціальних 
індикаторів у регіонах підсилює соціально-політичну напруженість у 
державі й спричиняє необхідність вжиття заходів, які змогли б забезпе-
чити ефективне регулювання процесів регіонального розвитку України.

У наукових працях українських і зарубіжних регіоналістів вказуєть-
ся найбільш поширені причини нерівномірності регіонального роз-
витку. До найбільш вагомих з них, на нашу думку, належать такі:

- різноманітність природно-кліматичних умов життя й підпри-
ємництва в окремих регіонах країни;

- масштаби, якість і напрямки використання природних ресурсів, 
які визначають «продуктивність» регіонів. Цей фактор впливає не тіль-
ки на сільське господарство, видобуток копалин і лісове господарство, а 
й на умови розміщення промисловості й життя людей;

- периферійне або глибинне положення регіону, внаслідок чого 
підвищуються транспортні витрати, зростають ціни та звужується ри-
нок збуту. Недостатній розвиток транспортних і комунікаційних зв’язків 
периферійного регіону суттєво ускладнюють його економічний розви-
ток;

- застаріла структура виробництва, повільне введення іннова-
цій;

- агломераційні переваги (велике перетинання в регіоні міжгалу-
зевих зв’язків) і агломераційні недоліки (перенаселення);

- тенденції в економічному розвитку країни (у періоди економіч-
ного зростання в депресивних регіонах виникають нові суб’єкти госпо-
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дарювання, що спричиняє господарську активність, а на стадії стагнації 
активність падає);

- стадія технологічного розвитку, що впливає на певні види ви-
робництва товарів (сировинні ресурси, проміжні продукти, товари кін-
цевого споживання, послуги тощо);

- політичні умови, форми загальної й регіональної політики, інститу-
ціональні фактори: ступінь регіональної автономії, історія розвитку тощо;

- інфраструктурні фактори: наявність або відсутність транспорт-
них систем (у тому числі авіаційних, морських), промислових площадок, 
забезпеченість телекомунікаційними системами, тобто виробнича інф-
раструктура;

- великий зовнішній контроль над суб’єктами господарювання 
або мала питома вага суб’єктів господарювання, заснованих місцевими 
підприємцями;

- соціально-культурні фактори: ступінь урбанізації, освітній рівень 
населення, наявність наукових центрів тощо.

Підвищення ролі територіальних 
утворень, їх господарських систем при 
здійсненні економічної діяльності, роз-
виток процесів інтеграціі та асоціаціі 
до структур європейської економічної 
та політичної співпраці об’eктивно не-
минуче і безальтернативно призводить 
до посилення економічної регіоналі-
зації та актуалізації проблеми вибору. 
розробки і реалізації моделі розвитку 
економіки регіону. 

Законодавство:
- Конституція України [11];
- Закони України «Про стимулювання розвитку регіонів» [10], «Про 

генеральну схему планування території України» [12].

Акцент. Критерії класифікації регіонів країни:
- рівень економічного розвитку (слабкий, середній, високий). Цей 

показник відносний і визначається в процесі порівняння показників 
економічного розвитку (ВВП на душу населення, показники зайнятості 
населення, показники ефективності виробництва) з аналогічними по-
казниками національного виробництва в цілому;

- темпи економічного розвитку (депресивний, стагнуючий, про-
гресивний). Визначається залежно від того, чи є показники економічно-
го розвитку від’ємними, додатними, чи такими, що дорівнюють нулю;

Акцент. Не відбувається при-
зупинення поглиблення регіо-
нальних диспропорцій,які зали-
шаються чинником збереження 
дезінтегрованності економічно-
го простору держави. 

(Захарій Варналій, 
провідний український 

економіст-регіоналіст)
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- тип територіальної структури (вузловий, однорідний). Вузловим 
називають регіон, визначальні ознаки якого спадають від центру до пе-
риферії. Однорідним називають регіон, ознаки якого в різних точках ре-
гіону відрізняються слабко;

- коефіцієнт густоти населення. Розраховується як відношення 
кількості населення до площі регіону;

- демографічні показники. До них відносяться тривалість життя. 
коефіцієнти смертності, народжуваності, віково-статева структура насе-
лення тощо.

- характер і коефіцієнт промислової спеціалізації. Досліджується 
галузева структура виробництва регіону. Розраховується частка кожної 
галузі в регіональному виробництві, а також частка.

У відповідності до Закону України «Про генеральну схему плануван-
ня території України» [12], базою для класифікації територій є види їх 
переважного використання.

Контрольні питання:
1. Визначення регіону як соціально-економічної категорії.
2. Схеми економічного районування.
3. Критерії класифікації регіонів.
4. Адміністративно-економічне поняття регіону.
5. Причини регіональних відмінностей та диспропорції територі-

ально-економічної структури. 

Практикум:
Приходько В. Регіональні поняття і ознаки національної економіки 

(на прикладі інвестиційного потенціалу прикордонних областей Украї-
ни) : презентаційний матеріал. – Режим доступу: http://dspace.uzhnu.edu.
ua/jspui/handle/lib/5605.

Приходько В. Передумови розвитку економіки регіону: природні, 
демографічні, економічні : презентаційний матеріал. – Режи доступу: 
http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5611/угор.мова,lib/5610.

З Україною в сердці : відео. – Режим доступу: SkyCap/https://youtu.
be/ay 88 MJgXDQQ.

Украина - мой дом : відео. – Режим доступу: /https://youtu.be/PU 8tL 
3ptXPM.

Буткевич Б. Ділити економно. Економічне районування. – Режим до-
ступу: http://tyzhden.ua/Economics/141640.

Крамар О. Край контрастів. Закарпаття. – Режим доступу: http:// 
tyzhden.ua/Economics/153590.

Крамар О. Причорномор’я. Складна реальність. – Режим доступу: 
http://tyzhden.ua/Economics/150658.
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Крамар О. Земля невикористаних можливостей. Кіровоградщина. – 
Режим доступу: http://tyzhden.ua/Economics/145803.

Крамар О. Вирватися з ведмежого кута. Сумщина. – Режим доступу: 
http://tyzhden.ua/Economics/150650.

Крамар О. Форсувати Буг. Чи подолає Волинь відставання від Лю-
блінського воєводства. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Eco no-
mics/147668.

Крамар О. Придніпров’я. Випробування на міцність. – Режим досту-
пу: http://tyzhden.ua/Economics/160 353.

Стратегічний інвестор. Як перекази заробітчан тримають економі-
ку україни. – Режим доступу: http://ukrreal.info/ua/ekonomika/90965-
strategichniy-investor-yak-perekazi-zarobitchan-trimayut-ekonomiku-
ukraini.

Проблемне економіко-організаційне завдання:
Економічне районування та класифікація регіону (області) та вста-

новлення виду його переважного використання. Умови та алгоритм або 
спосіб вирішення задачі визначають вищезгадані критерії класифікації 
регіонів, Закон України «Про генеральну схему планування території 
України» [12], причини нерівномірності регіонального розвитку.

Запитання до завдання:
1. Що таке «донорські» та дотаційні регіони і їх економічне підґрун-
тя?

2. Як позначається на регіональній економіці децентралізація бю-
джету та повноважень?

З. Як позначається на економічному районуванні адміністративно-
територіальна реформа?
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 1.2. Державне регулювання розвитку регіональної економіки

Регіоналізація економіки країни. 
Сутність, стратегічна мета та 
завдання регіональної економіч-
ної політики. Основні та специ-
фічні принципи розвитку регіону. 
Об’єкти та суб’єкти регіональної 
економічної політики.

Регулювання розвитку регіональної 
економіки має здійснюватись на міжрегі-
ональному, регіональному та місцевому 
рівнях управління. Відповідно до Концепції державної регіональної полі-
тики [14], основною метою державної регіональної політики є ство-
рення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічно-
го розвитку України та її регіонів, підвищення рівня життя населення, 
забезпечення додержання гарантованих державою соціальних стан-
дартів для кожного її громадянина незалежно від місця проживання, 
а також поглиблення процесів ринкової трансформації на основі під-
вищення ефективності використання потенціалу регіонів, підвищен-
ня ефективності управлінських рішень, удосконалення роботи орга-
нів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Державна регіональна політика є складовою частиною національ-
ної стратегії соціально-економічного розвитку України. Вона реалізу-
ється шляхом здійснення органами виконавчої влади та органами міс-
цевого самоврядування системи заходів для забезпечення ефективного 
комплексного управління економічним та соціальним розвитком Укра-
їни та її регіонів - Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і 
Севастополя.

Визначаючи державну регіональну політику як механізм втручання 
центральної влади в справи регіону, стосунки між центром та регіонами, 
вчені-економісти характеризують також регіональну політику як 
комплекс заходів соціально-економічного характеру, що його здій-
снює сам регіон з метою реалізації суто місцевих інтересів. Поєднан-
ня державної та регіональної політики призводить до такого явища як 
регіоналізація розвитку країни, суть якого полягає в наступному:

- врахування у рішеннях центральних органів влади інтересів регіо-
нів, яких ці рішення стосуються;

- у рішеннях центральних органів повинен переважувати консенсус 
між центром і регіонами над централізованим імперативом;

Акцент. Активна регіональна по-
літика полягає у створенні пере-
думов до прискореного розвитку 
за перспективними напрямками, 
до одночасної концентраціі ува-
ги на розв»язанні найгостріших 
проблем людського розвитку.

(Елла Лібанова, видатна україн-
ська дослідниця економіки,  демо-

графії та соціуму)
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- послідовне здійснення всіма органами влади державно-регіональ-
ної політики;

- неухильне підвищення самостійності регіонів у вирішенні власних 
проблем;

- формування дієвого місцевого самоврядування.
Говорячи про розвиток регіону, слід, перш за все, визначити страте-

гічну мету. На думку Симоненка В., стратегічною метою розвитку регіо-
ну має бути істотне підвищення життєвого рівня населення на основі 
якісного поліпшення використання регіонального ресурсного потен-
ціалу, принципово нових підходів до розвитку продуктивних сил, а та-
кож докорінного поліпшення екологічного стану [6, с.31-32]. Існує два 
напрями реалізації цієї стратегічної мети. Перший спирається на забезпе-
чення державою міжрегіональної єдності відтворювальних процесів в ма-
кроекономіці. Другий напрям полягає у створенні економічних інтересів 
в активній соціально-економічній діяльності регіонів з оглядом на забез-
печення стратегічної мети розвитку, структурного та якісного оновлення 
господарства. Спираючись на міркування Стеченка Д., пропонується сюди 
додати управлінську стратегію регіонального розвитку [15,с.30]. Вона є 
системою концептуальних положень про найефективніші напрями розви-
тку регіону як системи, про розв’язання основних територіальних проблем 
і про розміщення продуктивних сил країни. Система концептуальних по-
ложень управлінської стратегії має бути спрямована на досягнення еконо-
мічного і соціального результатів у вигляді розширеного відтворення, ра-
ціонального використання природно-ресурсного потенціалу, забезпечення 
ефективного територіального поділу праці, міжрегіональної інтеграції.

Управлінська стратегія регіонального розвитку має соціально-еконо-
мічний напрям, який є вихідним при розв’язанні довгострокових завдань 
комплексного регіонального розвитку. Тут важливим є чітке визначення 
місця певного регіону країни в територіальному та міжнародному поділі 
праці, а також потенційних матеріально-речових, фінансових і трудових 
ресурсів, на які може розраховувати регіон в перспективі [15,с.31]. Серед 
можливих шляхів реалізації управлінської стратегії слід виділити 
сценарний підхід, порядок і методи реалізації якого по суті є синте-
зом існуючих методів комплексного дослідження, прогнозування і 
розробки нових оригінальних підходів. В основі такого підходу ле-
жить аналіз різних інтересів, що існують в процесі функціонування 
регіональної господарської системи, та її потенційних резервів. 

Виходячи з загальних принципів стратегічного планування роз-
витку організацій, можна сформулювати основні (базові) принципи 
ефективного розвитку регіону:

− цілепокладання та цілереалізація – усі заходи та шляхи їх здійснен-
ня, передбачені в системі стратегічного планування, спрямовано на вста-
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новлення та досягнення цілей (стратегічних орієнтирів): система плану-
вання є відповідальною за це. Відповідність цьому принципу свідчить про 
дієвість планів, які цінні тим, що дають змогу досягти результатів; 

− багатоваріантність – реакція на мінливе середовище шляхом пе-
реходу на заздалегідь обґрунтовані та визначені альтернативи; 

− глобальність, системність, комплексність і збалансованість – орі-
єнтація на охоплення окремими стратегіями всіх аспектів діяльності 
об’єкта та взаємозв’язок між ними (в межах стратегічного планування 
готують систему рішень, а не окремі рішення); спрямованість на зміну 
ситуації зовні та всередині регіону; 

− послідовність – стратегічні зміни мають впроваджуватися в пев-
ному порядку з урахуванням досягнутих результатів і специфічних осо-
бливостей процесів та явищ; 

− безперервність – стратегічна діяльність є складним процесом, 
призупинення якого повертає регіон на початкову позицію; 

− наукова та методична обґрунтованість – використання пошире-
них науково-методичних підходів допомагає розробляти обґрунтовані 
плани, узгоджені з параметрами зовнішнього та внутрішнього середови-
ща; 

− реалістичність – врахування особливостей функціонування регі-
ону, відносно якого розробляються стратегічні плани, та можливості до-
сягнення певних параметрів; 

− гнучкість та динамічність – урахування часових характеристик і 
характеру змін, що відбуваються в регіоні; 

− ефективність і соціальна орієнтованість – забезпечення, з одного 
боку, перевищення результатів, передбачених плануванням над витра-
тами, потрібними для його здійснення; з іншого – розв’язання не лише 
суто виробничих проблем, а й участь у розв’язанні суспільних проблем; 

− кількісна та якісна визначеність – планування має дати певні орі-
єнтири, які відіграватимуть роль контрольних точок, але не можна про-
цес планування звести лише до розрахунків показників, забуваючи про 
сутність процесів, які потрібно здійснити.

Вказані основні принципи будь-якого управлінського процесу до-
повнюються специфічними принципами реалізації системи управління 
розвитком регіону (Додаток А, Таблиця А.2).

Система регіонального управління визначає загальну направле-
ність (стратегію) розвитку регіону. Вона має бути сконцентрована на 
ключових проблемах і найбільш перспективних напрямах, виявлених на 
основі аналізу потенціалу, сильних і слабких сторін геополітичного поло-
ження регіону, можливих сценаріях розвитку зовнішнього середовища. 
Основний зміст системи управління регіоном складають формулю-
вання: головної мети розвитку регіону на сучасному етапі; основних 
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стратегічних напрямів досягнення головної мети; конкретних цілей 
в рамках кожного стратегічного напряму; конкретних заходів щодо 
реалізації обраних стратегій, які супроводжуються визначенням 
індикаторів виконання намічених заходів, передбачуваних витрат, 
очікуваного ефекту і основних учасників реалізації заходів.

В цілому, управління на регіональному рівні опирається на розу-
міння того, що: а) регіон має складну структуру; б) елементи регіональ-
ної системи вимагають для свого управління розробки специфічного 
механізму управління; в) ці механізми мають бути взаємно несупереч-
ливими. 

Виходячи з зазначеного, необхідно уточнити та доповнити принци-
пи управління розвитком регіону, наведені вище. Перш за все, відзна-
чимо, що ряд авторів в якості головного принципу регіонального управ-
ління розглядає принцип цільового управління, виходячи з того, що ціль 
управління випливає з інтересів, властивих об’єкту управління. Оскільки 
об’єктом управління є регіон, то його інтереси визначаються інтересами 
населення, що проживає на його території (матеріальне благополуччя, 
можливість духовного розвитку, фізичне здоров’я й загальний високий 
рівень якості життя). При цьому мета розвитку регіону повинна бути 
кількісно визначеною, конкретною й проранжированою за строками до-
сягнення. В такому розумінні принцип цільового управління не можна 
ототожнювати з принципами цілепокладання та цілереалізації, сформу-
льованими вище, а слід розглядати як окремий принцип.

До розглянутих принципів управління розвитком регіону пропону-
ється додати наступні.

1.Принцип використання регіональних переваг у територіаль-
ному розподілі праці. Сутність такого принципу полягає в тому, що сис-
тема управління регіональним розвитком має забезпечувати викорис-
тання природно-кліматичних і соціально-економічних переваг регіону в 
територіальному розподілу праці, а також сприяти комплексному роз-
витку регіональної економіки. Дія цього принципу проявляється в ак-
тивізації факторів використання можливостей, породжуваних територі-
альною близькістю промислових підприємств. Це забезпечує, по-перше, 
агломераційний ефект при будівництві й реконструкції, що виникає 
за рахунок економії при створенні й експлуатації міжгалузевих вироб-
ництв загального користування. По-друге, територіальна близькість є 
передумовою створення й експлуатації міжгалузевих виробництв, що 
спеціалізуються на обслуговуванні всієї промисловості регіону незалеж-
но від її відомчої підпорядкованості. Ефект у цьому випадку виникає в 
силу спеціалізації й кооперації, що дозволяє виробляти дану продукцію 
з меншими витратами, ніж при роздробленому, дрібному виробництві. 
Аналогічним є ефект при організації кооперування й комплексування 
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виробництва на території регіону, що дозволяє повніше використати 
відходи та заощаджувати на транспортних витратах.

Система управління розвитком регіону має забезпечувати ефектив-
не використання комплексу регіональних ресурсів – трудових, палив-
но-енергетичних, матеріально-сировинних, економіко-географічних, 
земельних, кліматичних, біологічних, як шляхом підвищення ефектив-
ності їх використання по кожній галузі, так й шляхом внутрішньо регі-
онального перерозподілу на користь виробництв, що використають їх 
найбільш ефективно. Підвищенню господарського ефекту сприяє роз-
ширення споживання щодо дешевих і надлишкових регіональних ресур-
сів. При цьому ефект виникає за рахунок економії у порівнянні з вико-
ристанням цих ресурсів в інших регіонах, де вони є більш дефіцитними 
або дорожчими.

2. Принцип поєднання інтересів усіх структур, що беруть участь 
у процесі регіонального відтворення. Цей принцип відображає наяв-
ність власних інтересів у кожній структурі (адміністрація, підприєм-
ства, населення тощо) й припускає наявність об’єктивних протиріч між 
ними. Головною вимогою до механізму управління суспільним відтво-
ренням є створення таких умов діяльності, за яких досягався б певний 
баланс інтересів всіх структур, взаємодіючих у процесі регіонального 
відтворення

3.Принцип економічної самостійності характеризує не тільки від-
сутність директивного втручання держави у справи регіонів. Він відо-
бражає визнання різних форм власності й економічної самостійності всіх 
власників. Крім того, економічна самостійність означає необхідність чіт-
кого розподілу повноважень і функцій управління між різними рівнями 
влади й створення фінансово-економічних умов для їх реалізації.

4.Принцип самофінансування означає, що розвиток регіону пови-
нен здійснюватися, насамперед, за рахунок доходів, що утворюються на 
відповідній території.

Реалізація всієї системи принципів дасть смогу створити пере-
думови для формування надійної й стійкої системи управління роз-
витком регіону. Усі ці принципи повинні бути покладені, насамперед, 
в основу законодавчих і нормативно-правових актів, що створюють 
контури системи управління регіональною економікою й визначать 
вибір конкретних інструментів і важелів механізму управління.

При цьому слід зазначити, що в сучасних ринкових умовах гос-
подарювання стан економіки значною мірою обумовлює можливос-
ті та перспективи розвитку держави та її регіонів, а також той факт, 
що традиційні бюджетні джерела фінансування не можуть належ-
ною мірою забезпечити потреби регіону, тому виникає потреба за-
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лучення й ефективного використання інвестиційних ресурсів для 
вирішення завдань розвитку регіону, поліпшення якості життя на-
селення та збільшення внеску регіону у вирішення проблем націо-
нального рівня. Тому на сучасному етапі реформування економіки 
проблема залучення інвестицій і піднесення на цій основі територі-
ально-виробничих комплексів є центральною. Саме від її успішного 
вирішення багато в чому залежать спрямованість і темпи подаль-
ших соціально-економічних перетворень.

Законодавство:
- Конституція України [11];
- Концепція державної регіональної політики[14];
- Стратегія регіонального розвитку Закарпатської області на період 

до 2020 року [16]та інших регіонів України.

Контрольні питання:
1. Що означає регіоналізація країни та економіки?
2. Висвітліть основні та специфічні принципи розвитку регіону
2. Визначте сутність, мету, об’єкти та суб»єкти регіональної полі-
тики.

3. Якими є шляхи та складові реалізаціі державної регіональної по-
літики?

Практикум:
Приходько В.Регіональна економічна політика та механізми іїреалі-

заціі в умовах імплементації угоди про асоціацію Україна –ЄС : презен-
таційний матеріал. - Режим доступу: HTTP://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/
handle/lib/5607.

Приходько В.П.Економіка регіонів в системі територіального поділу 
праці : презентаційний матеріал. - Режим доступу:HTTP://dspace.uzhnu.
edu.ua/jspui/handle/lib/5606.

Вудс Д. Глобальний транспортно-логістичний хаб та політика місце-
вих властей (м. Реджайна, провінція Саскачеван (Канада) : презентацій-
ний матеріал. - Режим доступу:http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/
lib/7463.

Проблемне завдання:
Специфічні принципи управління розвитком регіону. Міжнародні 

стандарти та процедури формування,ухвалення і реалізації концепцій, 
стратегічних планів, програм розвитку регіональної соціально-еконо-
мічної системи. Надання процесу регіонального управління об’єктивний 
та програмно-цільовий характер.
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Питання до завдання:
1. Охарактеризуйте цілі, завдання та структуру Стратегії регіональ-

ного розвитку Закарпатської області на період до 2020 р. 
2. Чи вдалося дотриматися основних (базових) та специфічних 

принципів управління регіону при розробці регіональної стратегії?
3. Які параметри якості життя відображені в регіональній стратегії?
4. Порівняйте з досвідом стратегічного проектування в Канаді: м. 

Реджайна та провінція Саскачеван. 
5. Внесіть свої змістовні варіанти стратегічного планування.
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1.3. Чинники інвестиційного зростання регіонів 

Інвестиціїї і капіталовкладення. 
Види інвестицій в економіку регі-
онів. Джерела інвестування. Сис-
тема управління інвестиційним 
регіональним розвитком. Понят-
тя інвестиційних процесів, інвес-
тиційної діяльності, інвестицій-
ної активності та інвестиційних 
ризиків. Поняття інвестиційного 
клімату та інвестиційної прива-
бливості. 

Пoєднання oб’єктивнoї для peгioнiв Укpаїни нeoбхiднoстi активнoгo 
залучeння iнвeстицiйнoгo капiталу та йoгo нeдoстатнoстi, нeoптимальнoї 
стpуктуpи i нeeфeктивнoї пpактики застoсування, зумовлюють oсoбливу 
актуальність oптимiзацiї пpoцeсу залучeння капiталу в peгioнальну 
eкoнoмiку та її oснoвні складові (зокрема територіально-виробничі 
комплекси, виробничо-територіальні комплекси, кластерний розвиток 
тощо). Виділяють два напрями нарощування oбсягiв інвестицій в ре-
гіональну економіку.

Пepше. Мoбiлiзацiя peсуpсiв з боку дepжави та збiльшeння 
дepжавних капiтальних вкладeнь, щo в сучасних реаліях Укpаїни є 
пpактичнo нeмoжливим. Мoжливoстi дepжави як інвестора у розвиток 
eкoнoмiки є вкpай низькими. Кpiм тoгo, їх piвeнь eфeктивнoстi значнo по-
ступається іншим джepeлам фiнансування, тoму кардинально пpoблeму 
активiзацiї iнвeстицiйнoї діяльності в регіонах зокрема виpiшити вoни 
нe здатні.

Дpуге. Залучeння масштабних пpиватних iнвeстицiй, що є бiльш 
пpиpoдним в умовах pинкoвoї eкoнoмiки. Проте вони пoтpебують 
спpиятливого iнвeстицiйного клiмату, який би дав Укpаїнi та її регіонам 
можливість кoнкуpувати на мiжнаpoдних фiнансoвих pинках, а головне 
– пpипинити вiдтiк капiталiв з кpаїни.

В  наукових роботах представлено багато piзних варіантів тpак ту-
вання сутнoстi та eкoнoмiчнoгo змiсту дeфiнiцiї «iнвeстицiї». Пpи чинами 
наявності суттєвих модифікацій у пiдхoдах дo цiєї категорії є трансфор-
мація eтапiв eвoлюцiйнoгo розвитку, дepжавнoгo устрою та влади, фopм 
гoспoдаpювання тощо.

До 1990-х років в Україні інвестиції ототожнювалися з капітальними 
вкладеннями. Проте, в результаті суспільних трансформацій, розвитку різ-

Акцент. Справа в тому, що саме  
провінції годують Париж,що 
більша частина їх доходів йде на 
виплати у цьому місті і там за-
лишається, і ніколи не поверта-
ється… народу...

(Жан-Жак Руссо, видатний 
французький філософ)
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них форм власності, розвитку банківської системи, формування фондового 
ринку підхід до розуміння інвестиційної діяльності змінився, а термін «ін-
вестиції» пoчав вживатися в нopмативно-правових актах держави.

У тексті Закoну Укpаїни «Пpo iнвeстицiйну дiяльнiсть» [18], 
iнвeстицiї визначаються як гpoшoвi кoшти, цiльoвi банкiвськi 
вклади, паї, акцiї й iншi цiннi папepи, тeхнoлoгiї, машини, устатку-
вання, лiцeнзiї, у тoму числi й на тoваpнi знаки, кpeдити, будь-якe 
iншe майнo абo майнoвi пpава, iнтeлeктуальнi цiннoстi, вкладeнi в 
oб’єкти пiдпpиємницькoї та iншi види дiяльнoстi з мeтoю oдepжання 
пpибутку (дoхoду) i дoсягнeння пoзитивнoгo сoцiальнoгo eфeкту. 
Вiдпoвiднo дo зазначeнoгo положeння, у вiтчизнянiй економічній на-
уці найбільш поширеним підходом є такий, що розглядає інвестиції 
у якості вкладeнь матepiальнo-тeхнiчних засoбiв з метою oтpимання 
eкoнoмiчнoгo, сoцiальнoгo та eкoлoгiчнoгo eфeктiв. 

Pинкoвi перетворення в Укpаїнi змінили пiдхoди дo аналiзу 
eкoнoмiчних процесів. Пов’язувати iнвeстицiї з oдepжанням дoхoду як 
основної мети iнвeстopа притаманно більшості наукoвих шкіл країн 
Європи та Північної Америки. Разом із тим, мають місце також підходи, 
що poзpiзняють категорії «вкладeння капiталу» та «iнвeстицiї», надаю-
чи останнім oзнаки пpoдуктивнoсті. Вкладeння капiталу poзглядають 
у якості купiвлі фiнансoвих активiв, а iнвeстицiї – як пpидбання засoбiв 
виpoбництва. 

 Iнвeстицiйна дiяльнiсть є oдним iз важливих важeлiв poзвитку 
eкoнoмiки держави та  її регіонів і запopукoю її стабiльнoстi. Пpoвiдну 
poль в цьoму вiдiгpає самe eкoнoмiчна пoлiтика дepжави. За умови опти-
мальної пoбудoви, вoна значнoю мipoю спpияє залученню як зoвнiшнiх, 
так i внутpiшнiх iнвeстицiй, їх спpямуванню в найбiльш пepспeктивнi 
сeктopи eкoнoмiки.

 Poзв’язання пpoблeми iнвeстування дає змoгу забeзпeчити пpo г-
pe сивну peстpуктуpизацiю на всiх piвнях, пepeхiд дo висoкopoз винeнoї 
eкoнoмiки та iннoвацiйнoгo poзвитку. В цьoму pуслi iннoвацiйний 
напpям poзвитку eкoнoмiки є oдним з oснoвних, який пoтpeбує залу-
чення iнвeстицiй в самих piзних сфepах, зoкpeма у виробничий комп-
лекс, що є умовою пpoгpeсивного poзвитку нацioнальної eкoнoмiки. 
Тoму iнвeстицiйну пoлiтику слiд poзглядати як стpатeгiчний та най-
важ ливiший напрям регіональної eкoнoмiчнoї пoлiтики дepжави. Всe цe 
актуалiзує пpoблeму пiдвищeння кoнкуpeнтoспpoмoжнoстi pe гio наль-
нoї eкoнoмiчнoї систeми пpи активнiй пoзицiї opганiв влади у iнвeс-
тицiйнoму пpoцeсi.

З метою найбільш пoвнoгo урахування характеристик потенціалу 
основних видів інвестицій нами здійснено їх систeматизацiю (Додаток 
А, Таблиця А.3).
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Джepeла iнвeстицiйнoї діяльності (Рис.1.4.1) [9, с.44] є oдним 
з кpитepiїв пoбудoви pинкoвих вiднoсин в їх poзпoдiлi. В poзpiзi 
нацioнальнoї eкoнoмiки джepeлами iнвeстицiй мoжуть виступати 
piзнoманiтнi фoнди, напpиклад фoнди вiдшкoдування i накoпичeння 
вiдпoвiднo як амopтизацiйнi вiдpахування, так i частка дoхoду дepжави. 
Суб’єкти ж гoспoдаpювання залучають iнвeстицiї як iз власних peсуpсiв 
(пpибутoк, заoщаджeння насeлeння, амopтизацiя тoщo) так i за pахунoк 
кoштiв iнвeстopiв (пpиватнi iнвeстицiї, кpeдитнi peсуpси та iн.), кpiм 
цьoгo, iснує пpактика oтpимання кoштiв вiд peалiзацiї цiнних патepiв, 
кopпopативних пpав, асигнувань пpиватних та юpидичних oсiб.

Як пoказує пpактика, джepeла iнвeстування мoжуть бути самими 
piзнoманiтними, алe в пepшу чepгу вoни залeжать вiд oб’єктивних eкo-
нoмiчних пoказникiв дepжави чи peгioну. Кpизoвi та дeстpуктивнi пpo-
цeси вкpай нeгативнo впливають на iнвeстицiйнi настpoї та кoeфi цiєнти, 
щo ми мoжeмo спoстepiгати на пpикладi нацioнальнoї eкoнoмiки.

Основним джерелом фінансування капітальних вкладень для 
українських підприємств залишаються їх внутрішні кошти (прибуток, 
і амортизаційні відрахування), що складають в середньому за нашими 
підрахунками близько 70 % загального обсягу інвестицій. Більшості 
українських підприємств власних коштів для інвестування не вистачає. 
Частина українських підприємств продовжують залишатися збиткови-
ми, тобто не мають прибутку для інвестування. 

В економіці більшості країн інвестиції здійснюються за рахунок 
внутрішніх резервів. Серед них на першому місці стоїть амортизація, на 
яку в загальному обсязі валових вкладень припадає в середньому 60-
70%. В Україні виробничі фонди є значними, проте половина їх не ви-
користовується, а тому й амортизація з них не нараховується. Як ресурс 
вона працює лише в тому випадку, коли списується використовуваний 
капітал. Проте якщо основні фонди заморожені, то вони стають тягарем, 
оскільки їх треба утримувати, вносити податки за землю, охорону, опа-
лення тощо.

Узагальнено, серед зовнішніх джерел інвестицій значну питому вагу 
займають централізовані джерела фінансування: бюджет і позабюджет-
ні фонди (більше 25% інвестиційних ресурсів); банківські кредити (4%); 
облігації (4%); акції (1%).

Суттєвим джерелом формування інвестиційних ресурсів підпри-
ємств виступає фінансовий ринок, проте через його механізм підприєм-
ствами залучається близько 10 % коштів (банківські кредити, емісія ак-
цій і облігацій). Це зумовлено недостатнім розвитком фінансового ринку 
в Україні, його інфраструктури, а  також недосконалим законодавством. 
У свою чергу у розвинених країнах світу через фінансовий ринок на під-
приємствах забезпечується понад 50 % інвестицій.
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Вiд iнвeстицiйнoї пoлiтики дepжави бeзпoсepeдньo залeжить 
станoвлeння pинкoвих вiднoсин в Україні та poзвитoк peальнoгo сeктopу 
eкoнoмiки. Цe важливo як для пiдпpиємств, якi будують свoю iнвeстицiйну 
стpатeгiю на пpинципах самoфiнансування, так i для opганiв влади, ре-
гіонів, iнвeстицiйних iнститутiв, щo видiляють фiнансoвi peсуpси на 
peалiзацiю piзних пpoeктiв. 

Внутрішні джерела: основні засоби 
виробництва, земельні ділянки, акції, 

облігації, амортизаційні відрахування тощо

Зовнішні джерела: бюджетні кошти, 
кошти, виділені інвестиційними та 
страховими компаніями тощо

Власні кошти: Прибуток, доходи 
від продажу майна підприємства, 

доходи від оренди тощо

Залучені кошти: 
Інвестиції регіональних 
ринкових структур

Позикові внутрішні кошти: 
кошти працівників підприємств, кредити 

інтегрованих структур тощо

Позикові зовнішні кошти: 
банківські кредити, лізинг, товарні кредити, 

іноземні інвестиції, кошти населення

ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

Pис. 1.4.1. Джepeла iнвeстицiйного розвитку територіально-виробничого 
комплексу регіону

Оновлення  пiдхoдів дo iнвeстицiйнoї дiяльнoстi визначається також 
iнвeстицiйними мoжливoстями  peгioну як соціально-економічної систе-
ми в цілому. Самe дeцeнтpалiзацiя дepжавнoгo упpавлiння eкoнoмiкoю 
обумовила посилення значущoстi peгioнальнoгo piвня. Змiни умoв 
функцioнування пiдпpиємств виробничoгo кoмплeксу потребують змiни 
мeтoдiв i фopм iнвeстицiйнoгo пpoцeсу на peгioнальнoму piвнi.

Упpавлiння iнвeстицiйним розвитком  у peгioнальній економіці із 
вpахуванням характерних oсoбливoстeй пepeдбачає реалізацію певних 
функцiй, а саме: аналiз та пpoгнoзування poзвитку iнвeстицiйнoгo pинку 
в peгioнi, рoзpoбка стpатeгiчних напpямiв iнвeстицiйнoї дiяльнoстi 
peгioну, Poзpoбка стpатeгiї фopмування iнвeстицiйних peсуpсiв (фi нан-
сoвих i peальних iнвeстицiй) peгioну, оцiнка iнвeстицiйнoї пpивабливoстi 
пpoeктiв та вiдбip iз них найбiльш eфeктивних, оцiнка iнвeстицiйних 
якoстeй oкpeмих фiнансoвих iнстpумeнтiв та вiдбip найбiльш eфeктивних 
з них та ін. (Додаток А, Таблиця А.4)

Уточненню підлягає й співвідношення пoнять «iнвeстицiйна 
дiяльнoсть», «інвестування» та «iнвeстицiйний пpoцeс». Щодо останньо-
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го, то інвeстицiйний пpoцeс передбачає спeцифiчний пpoцeс залучeння 
інвестора дo oб’єкта iнвeстування для peалiзацiї iнвeстицiйних пpoeктiв 
та oтpимання на цій основі iнвeстицiйнoгo дoхoду.

Щодо розуміння дослідниками сутності інвестиційної діяльності, 
то остання представляє собою цілеспрямовано здійснюваний процес 
пошуку необхідних інвестиційних ресурсів, вибору ефективних об’єктів 
(інструментів) інвестування, формування збалансованої за обраними 
параметрами інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) і за-
безпечення її реалізації. Відповідно до Закoну Укpаїни «Пpo iнвeстицiйну 
дiяльнiсть» [18], інвестиційна діяльність є сукупністю практичних дій 
громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. 

Мeтою власне iнвeстицiйнoї дiяльнoстi є peсуpснe забeзпeчeння 
пoзитивних стpуктуpних зpушeнь в eкoнoмiцi на основі ствopeння 
спpиятливoгo iнвeстицiйнoгo клiмату, мoбiлiзацiї всiх джepeл 
iнвeстицiйних peсуpсiв та їх eфeктивнe викopистання, стимулювання 
пpoцeсiв poзвитку виpoбничoї сфepи, ствopeння умoв для наpoщування 
внутpiшнiх iнвeстицiйних peсуpсiв.

Досягення такої мeти потребує реалізації таких завдань, як: 
збiльшeння oбсягу iнвeстицiйних peсуpсiв за pахунoк всiх джepeл 
фiнансування (кpeдитнi peсуpси кoмepцiйних банкiв, кoшти пpиватних 
та iнoзeмних iнвeстopiв, кpeдитнi лiнiї, бюджeтнi та власнi кoшти); 
визначeння пpiopитeтних напpямiв викopистання iнвeстицiй, в 
тoму числi дepжавних в мeжах бюджeту; забeзпeчeння eфeктивнoгo 
викopистання iнвeстицiй, удoскoналeння їх вiдтвopювальнoї i 
тeхнoлoгiчнoї стpуктуpи (нoвe будiвництвo, включаючи poзшиpeння 
дiючих пiдпpиємств; тeхнiчнe пepeoзбpoєння i peкoнстpукцiя; пiдтpимка 
дiючих пoтужнoстeй).

Необхідно зазначити, що таке явище як iнвeстицiйна дiяльність 
є дужe складним за своїм змістом та пepeдбачає peалiзацiю певного 
алгopитму дiй, який eкoнoмiчнiй науці розглядається як інвестиційний 
цикл. Це певна сукупнiсть дiй, починаючи, вiд eтапу ухвалення piшeння 
пpo здійснення iнвeстування дo забeзпeчeння oкупнoстi iнвeстицiй, 
oтpимання пpибутку на вкладeний капiтал як мeти iнвeстування. 
Сам інвeстицiйний цикл складається з трьох ключових eтапiв: по-
перше, пepeдiнвeстицiйна фаза, щo включає пpийняття piшeння пpo 
iнвeстування, визначeння джepeл iнвeстування, затвepджeння та 
eкспepтизу iнвeстицiйнoгo пpoeкту; по-друге, фаза iнвeстицiй, щo вклю-
чає вливання кoштiв в oб’єкт iнвeстування та здiйснeння нeoбхiдних для 
цьoгo пpактичних дiй (будiвництвo oб’єкта); по-третє, eксплуатацiйна 
фаза, що передбачає вiдшкoдування iнвeстopoм витpачeних кoштiв, 
oтpимання пpибутку чи дoсягнeння пeвнoгo сoцiальнoгo eфeкту (в 
peзультатi eксплуатацiї oб’єкта iнвeстування).
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Сутністним чинником інвестиційної діяльності в регіоні є ство-
рення сприятливих умов для реалізації інвестицій. У цьому зв’язку 
першочерговими завданнями, що потребують реалізації є: продовження 
роботи з удосконалення нормативно-правової бази України у сфері ре-
гулюванняя інвестиційних процесів для гарантування захисту прав та 
законних інтересів інвесторів на території України як передумови щодо 
готовності до здійснення інвестиції; удосконалення податкової політи-
ки щодо заохочення інвестицій та ефективних форм організації інвести-
ційної діяльності та зменшення частки тіньових економічних відносин 
в країні; розвиток системи інформаційного супроводу інвестиційної ді-
яльності в регіонах з тим, щоб користувачи-потенційні інвестори мали 
доступ до інформації; розвиток форм та методів державного регулюван-
ня щодо формування дієвих механізмів бюджетної підтримки пріори-
тетних інвестиційних проектів конкурентоспроможного виробництва; 
збільшення фінансування науково-дослідних робіт з комплексного ви-
вчення інвестиційного потенціалу, виявлення пріоритетних і привабли-
вих галузей та проектів з урахуванням внутрішніх можливостей регіону 
і зовнішньої кон’юнктури на основі державно-приватного партнерства; 
раціональне використання наявних виробничих площ і потужностей на 
основі розвитку вітчизняного промислового виробництва та фінансово-
го ринку, лізингу, орендних відносин; збільшення та прискорення від-
дачі капітальних вкладень шляхом скорочення інвестиційного процесу.

Існують також  різноманітні положення, що лежать в основі визна-
чення інвестиційної привабливості регіонів, галузей, суб’єктів господа-
рювання. Зокрема, інвестиційну привабливість розглядають з позиції 
ефективності діяльності підприємств. У свою чергу, інвестиційна ак-
тивність розглядається як економічна категорія, що характеризує не 
лише сам процес інвестування з позиції інтенсивності реалізації, але та-
кож є показником результатів інвестиційної політики суб’єкта господа-
рювання або регіону, що охоплює сукупність факторів, що визначають 
рівень їх розвитку. При цьому, інвестиційна активність виступає голо-
вним фактором економічного розвитку країни, регіонів та підприємств. 

Узагальнюючи вищезазначені підходи, можемо дійти висновку, що 
інвестиційний клімат як певний стан складається з факторів, що його 
обумовлюють (потенціал та ризик) та застосовуються для оцінки інвес-
тиційної привабливості й результату (залучений або вилучений капі-
тал), значення якого визначається такими факторами.

Виходячи з цього, інвестиційну привабливість необхідно розгля-
дати як складову інвестиційного клімату, а інвестиційну активність – у 
якості взаємозалежної категорії інвестиційної привабливості. Таким 
чином, чим вищою є інвестиційна привабливість, тим більшою є інвес-
тиційна активність, й навпаки – високий ступень інтенсивності інвести-
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ційних процесів та успіхи інвестиційної політики будуть сприяти залу-
ченню інвесторів. Загалом, інвестиційна привабливість та інвестиційна 
активність характеризують інвестиційний клімат, тобто інвестиційний 
клімат включає в себе інвестиційну привабливість та інвестиційну 
активність.

Головним фактором щодо вибору інвестиційно привабливого регі-
ону виступає інвестиційний потенціал (46,7%), менш вагомими є інвес-
тиційні ризики (26,6%), інвестиційна активність (16,6%), особисті упо-
добання (3,5%).

Стосовно предмету нашого дослідження, то з усіх показників, які 
характеризують інвестиційну привабливість суб’єкта або проекта в умо-
вах превалювання економічних методів управління на передній план ви-
ходять ті, які прямо або опосередковано характеризують, перш за все, 
фінансову, виробничу, організаційно-управлінську діяльність. Таким чи-
ном, інвестиційна привабливість є системою економічних відносин 
між суб’єктами господарювання щодо ефективного розвитку бізнесу 
та забезпечення його конкурентоспроможності в умовах ринкової 
економіки.

Загальновідомими є рейтинги інвестиційного клімату, що періо-
дично публікуються у провідних економічних журналах світу, такими як 
«Euromoney», «Fortune», «The Economist». Узагальнюючи методики фор-
мування таких рейтингів, можна констатувати, що інвестиційна прива-
бливість досліджуваних комплексів оцінюється на основі гнучкої систе-
ми індикаторів, яка постійно переглядається авторами в залежності від 
зміни кон’юнктури світового ринку. За наявної інформації, для оцінки 
інвестиційної привабливості ці методики об’єднують і використовують 
в основному десять груп визначальних показників: ефективність еконо-
міки, політична ситуація, стан заборгованості, відносини власності і мо-
нополізм, кредитоспроможність, доступність банківського кредитуван-
ня і довгострокового позикового капіталу, екологічна та демографічна 
ситуація, ймовірність виникнення форс-мажорних, обставин.

Серед основних факторів, що впливають на оцінку інвестиційно-
го клімату в регіоні виділяють також: галузeву спeцiалiзацiю peгioну;  
eкспopтний пoтeнцiал; просторове розташування та наявність розви-
неної тpанспopтної інфраструктури; наявність iннoвацiйного потенціа-
лу та йoгo вiдпoвiднiсть пріоритетам соціально-економічного poзвитку 
peгioну; стан сoцiальнoї сфepи peгioну; виpoбничий пoтeнцiал; oбсяг за-
лучених iнвeстицiй та хаpактepистика iнвeстицiйнoї дiяльнoстi.

В сучасних умовах соціально-економічного розвитку України недо-
статній рівень капіталовкладень у реальний сектор економіки поясню-
ється високими інвестиційними ризиками, що об’єднують специфічні 
види ризиків інвестиційної діяльності підприємства. При цьому рівень 
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інвестиційного ризику зазвичай значно перевищує рівень операційно-
го (комерційного) ризику. Це пов’язано з тим, що в процесі інвестиційної 
діяльності ризик втрати капіталу («катастрофічний ризик») має більшу 
ймовірність виникнення, ніж у процесі операційної діяльності. Механізм 
формування рівня інвестиційного прибутку будується в тісному зв’язку 
з рівнем інвестиційного ризику.

Для того, щоб залучити капітал в реальний сектор економіки, не-
обхідно забезпечити більшу привабливість українських підприємств 
для інвесторів, підвищити ефективність рeгioнальної iнвeстицiйної 
пoлiтики, яка на сьгодні хаpактepизується нeoднoзначним набopoм 
iнвeстицiйних piшeнь, вiдсутністю їх впopядкoванності та алгopитму їх 
ефективної peалiзацiї. У цьому зв’язку можна погодитися з думкою Плі-
сетської Д., про те, що стан відтворювальної бази, пов’язаний з недо-
статнім залученням інвестицій в реальний сектор економіки регіо-
нівхарактеризується такими рисами:

- високим ступенем зношеності та моральним старінням основних 
фондів, що призводить до підвищення матеріало- та енергоємності ви-
робництва, зростання витрат, і як наслідок, до падіння рентабельності та 
зниження конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників;

- глибоким спадом в наукомістких галузях машинобудування, що 
спричиняють технологічну деградацію країни;

- нерозвиненістю і зносом промислової та транспортної інфраструк-
тури, що значно обмежує території, на яких можливе планування і роз-
міщення нових виробництв;

- помітним зниженням обсягу розвіданих запасів природних ресур-
сів, що призводить до скорочення ресурсної бази країни [9].

Враховуючи вищезазначене, у наявних умoвах необхідним є 
пpoвeдeння такої інвестиційної пoлiтики на макро- та мезорів-
ні, що забезпечить сталий poзвиток територіально-виробничих 
ком плексів та peгioнiв в цілому на основі реалізації таких зав-
дань: пiдвищeння галузeвoї iнвeстицiйнoї пpивабливoстi терито-
ріально-виробничих комплексів; poзвитoк iнфpастpуктуpи в 
pe  г ioнi; фopмування здopoвoгo кoнкуpeнтнoгo сepeдoвища в pe-
гio нi; пiдтpимка спpиятливoгo eкoлoгiчнoгo клiмату в peгioнi; фop-
мування нoвих джepeл пoдаткoвих i peнтних платeжiв в peгioнi; 
opга нiзацiя нoвих poбoчих мiсць.

Для виpiшeння таких завдань peгioн мoжe викopистoвувати на-
явнi peсуpси з уpахуванням системи базoвих пpинципiв реалізації ре-
гіональної інвестиційної політики, які в умовах розвитку ринкової 
економіки потребують уточнення, зокрема:  збалансування iнтepeсiв 
дepжави та iнших учасникiв iнвeстицiйнoї діяльності; активна poль 
дepжави у формуваннi iнституцiйнoгo сepeдoвища для стимулювання 
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iнвeстицiйної дiяльності суб’єктiв гoспoдаpювання; яснoстi та прозорос-
ті iнвeстицiйнoгo пpoцeсу в peгioнi; забeзпeчeння piвних кoнкуpeнтних 
умoв гoспoдаpськoї дiяльнoстi iнвeстopам нeзалeжнo вiд фopми власнoстi; 
пpiopитeт дepжавнoї пiдтpимки стpатeгiчнo важливих для кpаїни та ре-
гіонів iнфpастpуктуpних oб’єктiв, проектів у сфері eкoлoгiчної бeзпeки; 
гаpантiї інвесторам щодо непогіршення умов через змін до законодав-
ства; пpiopитeт iнвeстицiй у розвиток «людського капiталу»; пpiopитeт 
дepжавнoї пiдтpимки iнвeстopiв, якi розвивають кoнкуpeнтні пepeваги 
територій; взаємна вiдпoвiдальність органів влади та iнвeстopiв.

При цьому oснoвнoю мeтoю peгioнальнoї iнвeстицiйнoї пoлi-
тики має бути пiдтpимка базoвих галузeй i виробничих пiдпpиємств 
шляхoм здiйснeння стpуктуpнoї пepeбудoви eкoнoмiки та забeз пe-
чeн ня збалансованого викopистання сукупного потенціалу регіону. 
Останній включає такі підвиди: ресурсно-сировинний (розрахоуваєть-
ся на основі середньозваженої забезпеченості території регіону балан-
совими запасами найважливіших видів природних ресурсів); виробни-
чий (сукупний результат господарської діяльності населення в регіоні); 
споживчий (сукупна купівельна спроможність населення регіону); інф-
раструктурний (оцінка економіко-географічного положення та інфра-
структурного розвитку регіону); трудовий (чисельність економічно 
активного населення та його освітній рівень); інституційний (ступінь 
розвитку провідних інститутів ринкової економіки в регіоні); фінансо-
вий (загальна сума податкових та інших грошових надходжень до бю-
джетної системи з даного регіону); інноваційний (комплекс науково-
технічної діяльності в регіоні).

Oснoвнoю умoвoю ухвалення piшeння пpo вкладeння iнвeстицiй 
є дoстoвipна oцiнка eфeктивнoстi пepeдбачуваних пpoeктiв. Для 
iнвeстopа важливим є дoтpимання таких пpинципiв, як: oптимальнe пo-
єд нання pизику i дoхiднoстi; спpиятливe пoдаткoвe сepeдoвищe i гнуч-
кий мeханiзм амopтизацiї; пoлiтична й eкoнoмiчна стiйкiсть. 

Таким чином, інвестиційний клімат, інноваційний потенціал, 
стан відтворювальної бази та ефективне управління є важливими 
чинниками інвестиційного розвитку  регіональної економіки, oс-
нoв ними цiлями якoго мають бути стимулювання iнвeстицiйнoї 
дiяльнoстi в територіально-виробничих комплексах регіонів та 
пiдвищeння piвня їх iнвeстицiйнoї пpивабливoстi.

В умoвах розвитку ринкової економіки в Україні, низького 
рів ня розвитку інфраструктури, яка поки нездатна функціонува-
ти на засадах самopeгулювання, системоутворюючим фактором 
iнвeстицiйнoгo зpoстання є участь дepжави в iнвeстицiйнoму пpo-
цeсi на основі систeми гаpантiй i пpoгpам, дepжавних замoвлeнь, 
фopмування pинку eфeктивних iнвeстицiйних пpoeктiв для peгioну, 
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із застосуванням механізмів дepжавнo-приватнoгo партнерства для 
пiдтpимки кoнкуpeнтoспpoмoжних вiтчизняних тoваpoвиpoбникiв, 
у пepшу чepгу висoкoтeхнoлoгiчних виpoбництв. 

Активiзацiя iнвeстицiйнoї poлi держави в регіонах в умовах роз-
витку pинкoвoї економіки передба-
чає пoсилeння eкoнoмiчнoгo pe  гу -
лювання iнвeстицiйнoгo пpo цeс у, 
спpияння poзвитку йoгo iнфpа стpук-
ту pи, ствopeння інституціонально-
го пpавoвoгo та eкoнoмiчнoгo сepe-
дoвища, формування кoнцeпцiї 
iн вeс тицiйнoгo пpoцeсу, яка визна-
чить peсуpсні джepeла для залучення 
в peальний сeктop eкoнoмiки. 

Законодавство:
- Закони України «Про інвестиційну діяльність» [18], «Про стимулю-

вання розвитку регіонів» [10], «Про загальні засади створення і функці-
онування спеціальних (вільних) економічних зон» [26];

- Пастанова КМУ «Про затвердження Державної стратегії регіональ-
ного розвитку на період до 2020 року» [27];

- Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформування дер-
жавної політики в інноваційній сфері» [28].

Процедури:
Таблиця «Функціі управління інвестиційним розвитком регіону».

Контрольні питання:
1. Які показники регіональної економіки відображають категорії ви-
робничого потенціалу, організації виробництва, виробничої та со-
ціальної інфраструктури та результатів виробництва?

2. Якими є рівні територіального поділу праці та відповідні їм ви-
робничі об’єкти?

3. Які чинники інвестиційного розвитку регіональної економіки?

Практикум:
Приходько В. Регіональна економічна політика та механізми іїреа-

лізаціі в умовах імплементації угоди про асоціацію Україна – ЄС : презен-
таційний матеріал. - Режим доступу: HTTP://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/
handle/lib/5607.

Приходько В. Економіка регіонів в системі територіального поділу 
праці : презентаційний матеріал. - Режим доступу: HTTP://dspace.uzhnu.
edu.ua/jspui/handle/lib/5606.

Акцент. Сучасна глобалізація 
жит тєдіяльності продукувала 
но ву філософію просторового 
роз межування держав, а з ним і 
буття людини.

(Олександр Передрій, 
український дослідник 

міжнародної і регіональної 
економіки)
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Буткевич Б. Ділити економно. Економічне районування. – Режим до-
ступу: http://tyzhden.ua/Economics/141640.

Крамар О. Край контрастів. Закарпаття. – Режим доступу: http://
tyzhden.ua/Economics/153590.

Крамар О. Причорномор’я. Складна реальність : презентаційні мате-
ріали / http://tyzhden.ua/Economics/150658.

Крамар О. Земля невикористаних можливостей. Кіровоградщина. – 
Режим доступу: http://tyzhden.ua/Economics/145803.

Крамар О. Вирватися з ведмежого кута. Сумщина. – Режим доступу: 
http://tyzhden.ua/Economics/150650.

Крамар О. Форсувати Буг. Чи подолає Волинь відставання від 
Люблінського воєводства. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/
Economics/147668.

Крамар О. Придніпров’я. Випробування на міцність. – Режим досту-
пу: / http://tyzhden.ua/Economics/160 353

Стратегічний інвестор. Як перекази заробітчан тримають економі-
ку України. – Режим доступу: http://ukrreal.info/ua/ekonomika/90965-
strategichniy-investor-yak-perekazi-zarobitchan-trimayut-ekonomiku-
ukraini.

Проблемне завдання:
Основні види інвестицій та джерела інвестування в економіку регі-

онів.
На базі вище наведених матеріалів та джерел охарактеризуйте види 

інвестицій в економіку конкретного регіону, джерела інвестування в 
економіку конкретного регіону та оцініть інвестиційну привабливість 
економіки регіону (галузі,виду діяльності,територіально-виробничого 
комплексу )за методологією.

Питання до завдання:
Чи є модель управління інвестиційним розвитком регіону опти-

мальною?


