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У статті розглянуто основні принципи 
забезпечення інвестиційного розвитку 
регіонів. Подано характеристику системи 
інституціонального та організаційного 
забезпечення інвестиційного розвитку регі-
онів. Здійснено моніторинг ефективності 
виконання функцій системою інституціо-
нального та організаційного забезпечення 
інвестиційного розвитку регіонів та України 
в цілому. Внесено пропозиції щодо впрова-
дження нової системи інституціонального 
та організаційного забезпечення інвести-
ційного розвитку регіонів та запропоновано 
ряд практичних заходів.
Ключові слова: економічна система, еко-
номічний розвиток, інвестиції, інвестиційне 
забезпечення, розвиток, регіон, підприємни-
цтво, інфраструктура, стимулювання.

В статье рассмотрены основные прин-
ципы обеспечения инвестиционного раз-
вития регионов. Дана характеристика 
системы институционального и органи-
зационного обеспечения инвестиционного 
развития регионов. Осуществлен монито-
ринг эффективности выполнения функций 
системой институционального и организа-
ционного обеспечения инвестиционного раз-
вития регионов и Украины в целом. Внесены 

предложения по внедрению новой системы 
институционального и организационного 
обеспечения инвестиционного развития 
регионов и предложен ряд практических 
мероприятий.
Ключевые слова: экономическая система, 
экономическое развитие, инвестиции, инве-
стиционное обеспечение, развитие, регион, 
предпринимательство, инфраструктура, 
стимулирование.

The basic principles of ensuring the investment 
development of regions are discusses in article. 
The characteristic of the system of institutional 
and organizational support of investment devel-
opment of regions is given. The monitoring of 
the effectiveness of the performance of functions 
by the system of institutional and organizational 
support for the investment development of the 
regions and Ukraine as a whole has been carried 
out. The proposals for the introduction of a new 
system of institutional and organizational support 
for the investment development of the regions 
have been made, and a number of practical mea-
sures have been proposed.
Key words: economic system, economic devel-
opment, investment, investment support, devel-
opment, region, entrepreneurship, infrastructure, 
incentives.

Постановка проблеми. Забезпечення націо-
нального економічного розвитку передбачає роз-
виток регіонів. В свою чергу, розвиток регіонів є 
об'єктом формування системи їх інвестиційного 
забезпечення. Інвестиційне забезпечення розви-
тку регіонів здійснюється на основі певних прин-
ципів, які створюють політичну і правову базу для 
оцінки зовнішніх і внутрішніх загроз, формування 
національних економічних інтересів і стратегії 
розвитку. До основних принципів забезпечення 
інвестиційного розвитку регіонів відносяться: 
1) верховенство закону; 2) додержання балансу 
економічних інтересів; 3) забезпечення взаємної 
відповідальності; 4) своєчасність і адекватність 
заходів, пов’язаних із відверненням загроз і захис-
том національних економічних інтересів; 5) пріо-
ритет договірних (мирних) заходів у вирішенні про-
блемних питань. 

Виходячи з цього, систему забезпечення інвес-
тиційного розвитку регіонів ми ідентифікуємо як 
складник національної системи розвитку, а також 
як об'єкт державного та ринкового макроекономіч-
ного регулювання. З іншого боку, вона виступає 
суб'єктом національного економічного розвитку, 
забезпечуючи систему інституціонального та орга-
нізаційного розвитку регіонів.

Забезпечення системи інституціонального та 
організаційного розвитку регіонів виражається у: 

1) можливостях проводити власну регіональну 
економічну політику в межах державної еконо-
мічної політики; 2) здатності самостійно здійсню-
вати економічні заходи з попередження та лока-
лізації кризових явищ; 3) можливості самостійно 
надавати допомогу суміжним регіонам, де незба-
лансована економічна ситуація може негативно 
позначитися на економічних інтересах регіону; 
4) можливості стабільно підтримувати нормативи 
державних соціальних стандартів та гарантій. 

Однак успішний розвиток регіонів неможли-
вий без належного інвестиційного забезпечення. 
Серед пріоритетних завдань регіональної інвес-
тиційної політики, спрямованої на забезпечення 
розвитку регіонів слід відзначити: підтримання 
життєво важливих підприємств регіону та об’єктів 
інфраструктури; забезпечення умов для життєді-
яльності населення регіону; надання підтримки 
підприємництву; розвиток регіональної інфра-
структури тощо [5]. Важливим у цьому напрямі є 
формування системи інституціонального та орга-
нізаційного забезпечення інвестиційного розвитку 
регіонів.

Виходячи із зазначеного, систему інституціо-
нального та організаційного розвитку регіонів ми 
визначаємо як складник системи регіонального 
економічного розвитку, як об'єкт регіонального 
регулювання. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
Розвиток інституціонального напряму у вітчизня-
ній та світовій економічні науці, безпосередньо 
пов’язано з адаптацією інституціональних кон-
цепцій, які застосовуються для аналізу економік. 
У цьому плані можна вирізнити наукові праці таких 
українських учених, як С. Архієрєєв, В. Дємєнтьєв, 
В. Ліпов.

Питанням розвитку регіонів, їх економічного 
та інноваційно-інвестиційного потенціалу присвя-
чено праці відомих вітчизняних учених: В. Гейця 
[1], С. Єрохіна [2], М. Єрмошенка [3], Л. Федулова 
[6], В. Шевчука [8], І. Штулер [9–11].

Формулювання цілей статті. Однією з ключових 
проблем, що заважає досягненню цілей еконо-
мічного розвитку національної економіки є невід-
повідність традиційних постулатів економічних 
досліджень сучасним реаліям господарювання. 
Сучасний стан інвестиційного розвитку регіонів 
характеризується визнанням низки проблем у 
системі її інституціонального та організаційного 
забезпечення. Отже, зазначене вимагає пере-
гляду теоретико-методологічних засад інвестицій-
ного забезпечення регіонального розвитку в умо-
вах економічних перетворень для виокремлення 
напрямів оптимальної інвестиційної політики роз-
витку регіонів.

Виклад основного матеріалу. Першим кроком 
інвестиційного розвитку регіонів в Україні повинно 
стати створення дієвих механізмів їх усебічного 
забезпечення. Процес створення таких механізмів 
потрібно розпочати зі впровадження нової системи 

їх інституціонального та організаційного забезпе-
чення. Вказану систему ми розглядаємо як:

– сукупність інститутів державного та ринко-
вого регулювання відносин в сфері інвестиційної 
діяльності; 

– організаційних структур та об’єктів інфра-
структури, які забезпечують їх функціонування. 

Тобто до системи інституціонального та орга-
нізаційного забезпечення інвестиційного розви-
тку регіонів ми відносимо державні та недержавні 
інститути та організаційні структури, а також 
об’єкти інфраструктури у сферах: 

1) правового регулювання інвестиційної діяль-
ності; 

2) функціонування дозвільної системи; 
3) регуляторної політики в сфері інвестиційної 

діяльності; 
4) ліцензування інвестиційної діяльності; 
4) державного нагляду (контролю) у сфері 

інвестиційної діяльності; 
5) адміністративних послуг; 
6) фінансової, наукової, правової, інформацій-

ної, інноваційної, технологічної, ресурсної, кадро-
вої підтримки; 

7) фінансового забезпечення наявних програм 
розвитку; 

8) формування та вдосконалення інфраструк-
тури підтримки інвестиційного розвитку регіонів; 

9) підготовки, перепідготовки і підвищення ква-
ліфікації кадрів тощо. (рис. 1).

Виходячи з наведеної вище схеми, до осно-
вних функцій системи інституціонального та орга-

Рис. 1. Система інституціонального та організаційного забезпечення  
інвестиційного розвитку регіонів
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нізаційного забезпечення інвестиційного розвитку 
регіонів пропонуємо віднести: 

1) створення безпечних і сприятливих інститу-
ціональних та організаційних умов для започатку-
вання та розвитку інвестиційних процесів; 

2) відповідні інституціональні, організаційні 
структури та інфраструктуру надання всебічної, 
різносторонньої та повної державної та недержав-
ної підтримки; 

3) захист інтересів та забезпечення безпеки 
інвесторів; 

4) дотримання та сприяння економічній кон-
куренції та захист прав власності інвесторів від 
монополізму, корупції, рейдерства, економічної 
злочинності; 

5) захист економічних інтересів держави і спо-
живачів через оптимізацію регуляторної політики, 
дозвільної системи, систем ліцензування, оподатку-
вання, державного контролю в сфері інвестування.

Моніторинг ефективності виконання своїх 
функцій системою інституціонального та органі-
заційного забезпечення інвестиційного розвитку 
регіонів в Україні щорічно проводиться вітчизня-
ними та зарубіжними державними, громадськими 
та приватними експертними службами. Вивчення 
та узагальнення висновків доступних аналітичних 
та статистичних публікацій дають змогу зробити 
висновок, що інституціональне та організаційне 
забезпечення інвестиційного розвитку регіонів є 
недосконалим. Це твердження полягає в такому:

По-перше, відсутність національної стратегії 
інвестиційного розвитку та реальних механізмів її 
реалізації не дає змоги розробляти та реалізову-
вати заходи державної економічної політики у цій 
сфері. 

По-друге, недосконалість механізмів здій-
снення регуляторної політики у сфері забезпе-
чення безпеки інвестиційної діяльності на регіо-
нальному та місцевому рівнях. 

По-третє, недостатність фінансування, кадро-
вого забезпечення і повноважень для реалізації 
регуляторних рішень на регіональному рівні. 

По-четверте, недосконалість вітчизняного 
інституціонального та організаційного забезпе-
чення інвестиційної діяльності загалом.

По-п’яте, недосконалим залишається інсти-
тут ліцензування у сфері інвестиційної діяльності. 
Вважаємо, що реформування інституціональних 
основ має здійснюватися за принципом спро-
щення ліцензування для тих видів діяльності, які 
не передбачають суттєвих ризиків для суспіль-
ства, навколишнього середовища, культурних цін-
ностей тощо та безпеки держави.

По-шосте, потребує суттєвого вдосконалення 
інституціональна та організаційна база захисту 
прав власності інвесторів, протидії протиправним 
поглинанням підприємств, захисту від економічної 
злочинності тощо. 

По-сьоме, присутність значної питомої ваги 
тіньового сектора в національній економіці. 

По-восьме, недостатньої реалізації отримали 
задекларовані технопарки та бізнес-інкубатори, 
центри підготовки менеджерів тощо.

По-дев’яте, низький рівень конкурентоспро-
можності вітчизняних товарів та послуг, що 
зумовлено невисокою інноваційною активністю 
підприємств, що безпосередньо пов’язано з 
нерозвиненістю інфраструктури інвестиційної під-
тримки. 

По-десяте, недостатньою є інституціональна 
та організаційна база інформаційного забезпе-
чення інвестиційної діяльності. 

Таким чином, наявна система інституціональ-
ного та організаційного забезпечення інвести-
ційного розвитку регіонів потребує негайного 
втручання та модернізації. Відповідно, для впрова-
дження нової системи інституціонального та орга-
нізаційного забезпечення інвестиційного розвитку 
регіонів ми пропонуємо реалізовувати заходи, які 
наведені в таблиці 1.

Таким чином, впровадження пропозицій щодо 
впровадження нової системи інституціонального 
та організаційного забезпечення інвестиційного 
розвитку регіонів дасть значно підвищити рівень 
їх розвитку та приведе до зростання рівня націо-
нальної економіки.

Висновки з проведеного дослідження. Таким  
чином, основними шляхами щодо забезпечення 
інвестиційного розвитку регіонів ми вважаємо: 
1) формування системи інституціонального та 
організаційного забезпечення; 2) оптимізацію та 
спрощення процедур отримання дозволів та ліцен-
зування в інвестиційній сфері; 3) зміцнення інвести-
ційно-інноваційної бази; 4) формування державних 
гарантій захисту прав власності інвесторів; 5) активі-
зація процесу детінізації економіки.

Вважаємо, що впровадження наведених у 
статті пропозицій дасть змогу отримати значний 
організаційно-економічний ефект у забезпеченні 
інвестиційного розвитку регіонів, а саме стосовно:

1. Формування інституціонального та органі-
заційного забезпечення призведе до зростання 
кількості підприємств в регіоні, збільшення робо-
чих місць, зменшення частки тіньового та неофі-
ційного бізнесу, зростання валового регіонального 
продукту, прискорення вирішення проблем соці-
ально-економічного розвитку регіонів тощо.

2. Оптимізації і спрощення процедур отри-
мання дозволів та ліцензування в інвестиційній 
сфері приведе до: скорочення часу і коштів на 
отримання дозволів і ліцензій, зменшенні можли-
востей для застосування корупційних схем, під-
вищення ефективності інформаційної підтримки 
інвесторів тощо.

3. Зміцнення інвестиційно-інноваційної бази 
призведе до: покращення інвестиційного клімату 
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регіонів та національної економіки загалом, усу-
нення процедурних перешкод на шляху створення 
інноваційних структур, розширення можливостей 
пільгового оподаткування інвестицій в реаліза-
цію інноваційних проектів, спрощення процедур 
отримання документів захисту авторського права, 
оптимізація процесів формування дієвої інвести-
ційно-інноваційної інфраструктури, покращення 
організаційно-правових умов інвестиційно-іннова-
ційної діяльності, що буде мати стратегічне зна-
чення для зміцнення національної та регіональної 
економіки, забезпечення інвестиційно-інновацій-
ного розвитку бізнесу завдяки поєднанню зусиль 
державних структур, ВНЗ, підприємств, форму-
вання джерел інвестування для реалізації іннова-
ційних проектів; підвищення реального рівня прі-
оритетності інвестиційно-інноваційної складової в 
регіональних програмах розвитку, що дозволить 
значно збільшити інвестиційні можливості регіонів 
щодо забезпечення виконання програм інновацій-
ного розвитку, тощо.

4. Надання державних гарантій захисту прав 
власності призведе до: зменшення можливостей 
маніпулювання з борговими зобов'язаннями та 
правами власності на цінні папери, уточненні та 
підвищенні відповідальності реєстраторів корпо-
ративних прав власності за порушення законодав-
ства, тощо.

5. Активізація процесів детінізації економіки 
приведе до: створення стимулів для легалізації 
фінансування бізнес-проектів, легалізації фінан-
сових послуг, обігу цінних паперів та вдоскона-
лення системи державного контролю за фінансо-
вими потоками, обігом цінних паперів, тощо.

Таблиця 1
Пропозиції щодо впровадження нової системи інституціонального  
та організаційного забезпечення інвестиційного розвитку регіонів 

№ Зміст пропозиції Практичні заходи
1 Створити базу для реалізації 

інвестиційних проектів та про-
грам розвитку регіону

1) створити корпоративний державно-приватний банк розвитку інвести-
ційних проектів регіону;
2) реформувати систему міжбюджетних відносин, збільшивши питому 
вагу податкових надходжень до місцевих бюджетів з метою програмно-
цільового державного інвестування регіонів; 
3) впровадити систему податкових канікул ;
4) спростити систему отримання дозволів та систему ліцензування.

2 Впровадити інструменти дер-
жавної інвестиційно-інновацій-
ної політики на підприємствах 
регіону

1) розробити проекти зі створення інноваційно-виробничих об’єднань на 
основі великих підприємств регіону – технологічних лідерів; 
2) сформувати та розмістити державне замовлення в наукоємних та 
високотехнологічних галузях економіки; 
3) впровадити систему спеціальних режимів господарювання в межах 
окремих регіонів; 
4) передбачити у державному бюджеті необхідний рівень державних 
інвестицій в розвиток нових форм регіонального співробітництва.

3 Підвищити рівень пріоритетності 
інвестиційної складової в регіо-
нальних програмах розвитку

1) затвердити на рівні держави методику розроблення та структуру регі-
ональних програм розвитку, включаючи перелік інвестиційних проектів, 
показники виконання програми, перелік заходів та показники оцінки їх 
реалізації; 
2) створити при регіональних управліннях економіки координаційні групи 
з моніторингу та координації інвестиційної діяльності.
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