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Постановка проблеми. Критерій наближеності до 
системи, в якості якої розуміється економіка регіо-
ну, дозволяє дійти до висновку про важливу роль ре-
гіонального регуляторного механізму в інвестиційній 
діяльності регіону.

В умовах єдиної цілісної держави регіональне ре-
гулювання інвестиційної діяльності є необхідним у 
зв’язку із можливістю диференціації економічних та ін-
ших ключових характеристик регіонів, які є визначаль-
ними для інвестиційних процесів. В сучасній Україні 
така диференціація яскраво виражена (табл. 1).

Необхідність регулювання інвестиційної діяль-
ності на регіональному рівні в Україні обумовлена 
дією трьох факторів:

- диференціація в рівні розвитку та різна спеціалі-
зація (пріоритетна галузева спрямованість) регіонів;

- різні обсяги залучення інвестицій, що обумовлені 
різними рівнями інвестиційної привабливості регіонів;

- значна диференціація характеристик, галузей, 
напрямків, що формують інвестиційну привабли-
вість регіонів.

Враховуючи це, варто відзначити необхідність за-
лучення важелів регіонального рівня для активізації 
процесів інвестиційного характеру в регіонах. Меха-
нізми в регіонах кардинально не відрізняються, про-
те сама їх наповненість визначається особливостями 
та характеристиками регіонів, що є важливим для 
залучення інвесторів. 

Таблиця 1
Економічні показники розвитку окремих регіонів України у 2011 р.*

Регіони Львівська 
область

Донецька 
область

Харківська 
область

Волинська 
область

Одеська 
область

Вінницька 
областьПоказники

Валовий регіональний продукт (млн. грн.) 52103 161021 76866 17637 61499 29099

Капітальні інвестиції (млн. грн.) 12114 26802 13035 2577 9347 5081

Обсяг реалізованої промислової продукції 
(млн. грн.) 32392,2 267491,6 63610,5 10492,7 27332,7 21004,3

Продукція сільського господарства 8400,9 11464,5 13270,6 5781,2 10020,3 15065

Обсяги експорту товарів (млн. дол. США) 1201,9 17197,6 1845,8 646,4 1541,1 661,7

Обсяги імпорту товарів (млн. дол. США) 3202,3 4622,8 2277,3 1059,6 3145,4 384,6

* – за даними [1]
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міння важливості саморегуляторного механізму в 
ринковій економіці все ж не дозволяє заперечити 
важливість формування певних заходів регулюван-
ня, направлених на залучення інвестицій. Сформова-
не економічне середовище, що характеризується ви-
сокими темпами розвитку позитивних економічних 
показників, здатне виступати саморегулюючим щодо 
залучення інвестицій. Проте регуляторні та стиму-
люючі механізми там також присутні. Економіка ж, 
що характеризується низкою проблем, проходить 
етап становлення та формування власних ідентифі-
куючих ознак потребує стимулів для залучення ін-
вестицій. Наголошують на цьому й сучасні науковці, 
які не лише відзначають необхідність формування 
інструментів – стимулів для залучення інвестицій на 
рівні регіонів, але й досліджують їх склад та можли-
вості використання. На ключовій ролі місцевої влади 
у створенні механізмів залучення інвестицій до регі-
онів наголошує Палка І. М. [2]. Серед пропонованих 
інструментів активізації інвестиційної діяльності на 
регіональному рівні економічні преференції, пільги 
[3], забезпечення повного виконання програм і комп-
лексів заходів із залучення інвестицій [2], співробіт-
ництво місцевої влади з громадськими організаціями 
та підприємствами [4], дії уряду, що спрямовані на 
покращення інвестиційної ситуації в регіонах, серед 
яких формування запровадження пакету інвестицій-
них реформ у 2011 р., створення Фонду регіонально-
го розвитку тощо [5].

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. В системі заходів щодо залучення інвести-
цій на регіональному рівні залишаються механізми 
та інструменти, що малодосліджені, та мають про-
блеми, які знижують їх ефективність та дієвість, про 
що свідчать економічні реалії, показники залучення 
інвестицій тощо.

Формулювання цілей статті. Дослідження спря-
мовуватиметься на вивчення сучасних практичних 
організаційно-економічних механізмів залучення 
інвестицій на регіональному рівні, проблем та недо-
ліків у їх використанні та формування окремих про-
позицій щодо можливих шляхів удосконалення їх та 
підвищення ефективності використання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дифе-
ренціація регіонів за різними критеріями зумовлює 
формування організаційно-економічних механізмів 
залучення інвестицій на регіональному рівні з певни-
ми елементами особистісного (скоригованого на осо-
бливості окремого регіону) характеру. Самі ж меха-
нізми для активізації процесів залучення інвестицій 
до регіонів на державному та регіональному рівнях 
кардинально різняться. Загальнодержавна політика 
в сфері активізації процесів залучення інвестицій 
містить дві складові: самостійну (виражену в першу 
чергу у інвестиційному законодавстві) та сформова-
ну на перехресті бюджетної, податкової, митної та 
інших видів загальнодержавної регуляторної політи-
ки. Жодна із цих складових не притаманна регіо-
нальному рівню у тій формі, в якій вона реалізуєть-
ся на державному. Механізми, що використовуються 
на регіональному рівні регулювання у інвестиційній 
сфері, доступні для реалізації на державному. Проте 
механізми державного регулювання в їх чистому ви-
гляді не можуть використовуватися, а частина з них 
обґрунтовано недопустима для регіонального рівня 
регулювання.

Правові, організаційні та економічні можливос-
ті на регіональному рівні більш обмежені порівняно 
із державним. Правове регулювання інвестиційної 

діяльності здійснюється на державному рівні че-
рез законодавчий механізм. На рівні регіонів воно 
реалізується шляхом розробки певних рішень, на-
казів, розпоряджень, направлених на реалізацію та 
виконання чинних нормативно-правових актів. Се-
ред організаційних заходів, що безперечно доступні 
для регіонального рівня регулювання інвестиційної 
складової, на сьогодні в першу чергу виступають ме-
ханізми індикативного планування. У контексті су-
часної регіональної інвестиційної політики одним із 
активно використовуваних інструментів є програми 
залучення інвестицій на різнотривалі перспективи. 
Окрім того, формуються програми комплексного еко-
номічного розвитку регіонів, що містять положення, 
які стосуються інвестиційної складової а також га-
лузеві програми, які також містять таку складову. 
Так, в рамках планування економічного розвитку Ві-
нницької області розроблено та затверджено низку 
програм. На початок 2014 р. діючими є 54 довгостро-
кових програми [6], серед яких:

1) Стратегія збалансованого регіонального розви-
тку Вінницької області на період до 2020 р. (мета 
якої серед іншого передбачає також впровадження 
інноваційно-інвестиційної моделі сталого розвитку, 
на реалізацію чого направлена одна із цілей – залу-
чення інвестицій в економіку області).

2) Програма зайнятості населення Вінницької об-
ласті на період до 2017 р. (одним із завдань якої є 
залучення інвестицій з метою забезпечення розвитку 
пріоритетних видів економічної діяльності та інфра-
структури).

3) Програма економічного і соціального розвитку 
Вінницької області на 2014 р. (частина її положень 
стосується декларування заходів, спрямованих на 
створення позитивних умов та використання інвес-
тиційного потенціалу області для залучення інвес-
тицій, сприяння реалізації інвестиційних проектів, 
проведення заходів інформаційного характеру щодо 
інвестиційної складової регіону; визначено перелік 
проектів (у кількості 66), реалізація яких може здій-
снюватися за бюджетні кошти).

4) Регіональна програма розвитку малого і се-
реднього підприємництва у Вінницькій області на 
2013-2014 рр. (одним із трьох пріоритетів якої є ін-
вестиційна підтримка малого та середнього підпри-
ємництва).

Варто відзначити, що в різних регіонах програми 
формуються з різним рівнем: 1) глибини висвітлення 
проблем розвитку регіону; 2) деталізації завдань та 
цілей програм; 3) аналізу стану досягнень у визна-
ченій сфері тощо. Проте дослідження різних програм 
економічного розвитку та власне програм залучення 
інвестицій показує єдину і найчастішу проблему для 
них – відсутність конкретизації механізмів реаліза-
ції завдань, що визначаються для досягнення при 
виконанні програм. Так, програма економічного і 
соціального розвитку Вінницької області на 2014 р. 
одним із завдань декларує «збільшення інвестицій-
ної привабливості і ринкової вартості Комунального 
підприємства «Аеропорт Вінниця» та проектів роз-
витку транспортних і логістичних послуг в області» 
[6], при цьому не визначаються механізми, з вико-
ристанням яких буде забезпечено досягнення даного 
завдання.

Серед задекларованих в програмі дій у сфері за-
лучення інвестицій в регіон є заходи, які характе-
ризуються низькими можливостями реалізації вже 
на перших етапах формування програм, або стають 
такими у зв’язку із певними змінами в законодавчій 
сфері, економічній системі та ситуації в країні. Так, 
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передбачені програмою економічного і соціального 
розвитку Вінницької області на 2014 р. 66 інвести-
ційних проектів із можливістю залучення бюджет-
них фінансових ресурсів, скоріше за все, не будуть 
реалізовані в запланованому обсязі у зв’язку із змі-
нами в бюджеті держави та переорієнтацією його на 
скорочення видаткової частини. Разом з тим реаліза-
ція їх із використанням залучених інвесторів також 
має сумнівні перспективи, що зумовлено, по-перше, 
– високою ймовірністю скороченням фінансової учас-
ті та фінансових гарантій держави, а це в свою чер-
гу позначиться на настроях інвесторів, а по-друге, 
– низьким рівнем їх позитивних очікувань та скоро-
ченням активних інвестиційних дій до періоду хоча 
б відносної економічної стабілізації та політичної ви-
значеності і стабільності.

Отже, на сьогодні актуальним є питання не стіль-
ки розробки програм, скільки забезпечення їх вико-
нання. Програма залучення інвестицій, або еконо-
мічного розвитку регіону (що містить положення, які 
стосуються залучення інвестицій) є цінною з точки 
зору визначення орієнтиру, якого потрібно досягти 
за певний період. Не менш важливим є встановлення 
заходів, реалізація яких забезпечує досягнення даної 
мети, а в разі обґрунтованої потреби – вчасне корегу-
вання даних заходів.

З метою вдосконалення механізмів залучення ін-
вестицій до Вінницької області рекомендується роз-
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Рис. 1. Способи використання інформаційного ресурсу як інструменту 
залучення інвестицій на регіональному рівні

робити відповідну програму, яка наразі відсутня, із 
висвітленням в ній не лише цілей та завдань, але й 
конкретних способів їх досягнення, що значно підви-
щить практичну значимість даної програми.

Важливим інструментом, що є в розпорядженні 
влади, на регіональному рівні виступає система надан-
ня дозволів різного характеру щодо ведення бізнесу. 
Необхідними, проте недостатньо розвиненими на сьо-
годні характеристиками даного процесу є прозорість, 
простота, максимальна зрозумілість для інвесторів в 
даних процесах, відсутність корупційної складової, 
зменшення бюрократичної складової. В цьому випад-
ку цінним є приклад Вінницького регіону, в якому 
забезпечено створення Центрів адміністративних по-
слуг «Прозорий офіс», які передбачають поєднання в 
одному місці (офісі) функцій різних органів, що реа-
лізують дозвільні процедури (у Вінницькій області 15 
дозвільних органів) з одночасним забезпеченням чіт-
кої регламентованості процесів надання дозволів та їх 
відкритості і можливості реалізації певного контролю 
з боку особи, що звернулася за наданням дозволів. 
Таким чином, забезпечується реалізація перших чо-
тирьох із п’яти вище зазначених характеристик. Не-
доступною для регулювання на регіональному рівні в 
необхідній мірі залишається система дозволів, яка по-
требує зменшення їх кількості, спрощення дозвільних 
процедур, що дозволить підвищити рівень простоти 
заснування бізнесу, а отже забезпечить підвищення 

характеристик інвестиційної 
привабливості регіонів.

Формування інформацій-
ного ресурсу для потенційних 
інвесторів – це ще одним ін-
струмент в системі організа-
ційно-економічного механізму 
залучення інвестицій на ре-
гіональному рівні, що реалі-
зується безпосередньо через 
механізм регіонального регу-
лювання (рис. 1).

Організаційна складова 
механізму залучення інвес-
тицій на регіональному рівні 
значною мірою реалізується 
завдяки використанню ін-
формаційних ресурсів. Дані 
про особливості географічного 
розташування, демографію, 
сировинну базу, інші харак-
теристики регіону, об’єкти ін-
вестування розміщуються на 
офіційних сайтах облдержад-
міністрацій, облрад, міськрад, 
райдержадміністрацій, регі-
ональних центрів інвестицій 
та розвитку, інших органів 
державної влади та місцевого 
самоврядування, а також на 
спеціально створених інтер-
нет-сторінках для потенцій-
них інвесторів.

Такий напрямок реалізації 
інвестиційної політики на ре-
гіональному рівні є потенційно 
перспективним та на сьогодні 
ще недостатньо розвиненим. 
Проблемними питаннями є об-
меженість інформації, неякіс-
не її подання, висвітлення, 
недостатність інформаційних 
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ресурсів (особливо на рівні 
окремих районів, міст). При-
кладом ефективного створення 
інтернет-сторінки інформацій-
ного характеру в інвестицій-
ній сфері регіонів може бути 
Інвестиційний портал Львів-
ської області. Недосконалість 
формування інформаційних 
інтернет-ресурсів обумовлена 
браком фінансування. Так, 
у 2012 р. в рамках Стратегії 
регіонального розвитку Ві-
нницької області на період до 
2015 р. на підтримку та по-
новлення інвестиційного сай-
ту планувалося виділити 150 
тис. грн., проте фактично за 
три квартали було профінансо-
вано робіт лише на 9 тис. грн., 
що становить 6% від загально-
го запланованого обсягу [7].

До питань активізації залучення інвестицій до ре-
гіонів на сьогодні практично не залучається важли-
вий інтелектуальний ресурс, яким виступають вищі 
навчальні заклади. Вони можуть стати співучасни-
ками розробки програм залучення інвестицій, дже-
релом генерування нових ідей, поглядів та підходів, 
що в свою чергу забезпечить використання наукового 
потенціалу в практичній сфері.

Важливим інструментом у політиці сприяння 
залученню інвестицій на регіональному рівні варто 
розглядати міжрегіональне транскордонне співро-
бітництво, що доступне значній кількості регіонів 
України (15 областям). Така форма міжрегіональної 
міждержавної співпраці реалізується на Вінниччи-
ні у формі єврорегіону «Дністер», що був офіційно 
створений у 2012 р. До складу входить Вінницька 
область та сім районів республіки Молдова. Серед 
багатьох можливих форм співпраці також розгляда-
ється взаємодія у сфері реалізації міжрегіональних 
(транскордонних) інвестиційних проектів. В рамках 
єврорегіону здійснюється інформаційне забезпечення 
щодо переваг, можливостей регіонів у співпраці та 
потребах у інвестиціях, формуються нові можливос-
ті для залучення інвесторів із регіонів, які входять 
в склад даного транскордонного проекту, реалізації 
спільних проектів в тому числі й інвестиційних.

Використання даного інструменту в рамках реа-
лізації політики сприяння залученню інвестицій в 
регіон важливе як в якості безпосередньо задіяної 
організаційної складової цілісного механізму, так 
і в якості опосередковано сформованої економічної 
складової через залучення до співпраці регіонів, які 
є потенційними інвесторами та постачальниками но-
вих підходів до управління інвестиціями.

Економічні можливості на регіональному рівні об-
межені місцевим бюджетом. Фінансові ресурси з ньо-
го, а також з державного бюджету використовуються 
в інвестиційній сфері різними способами (рис. 2).

Фінансова участь держави у реалізації інвести-
ційних проектів обумовлена обмеженістю та недо-
статністю пропонованого інвестиційного ресурсу для 
задоволення попиту в інвестиціях. Проте на сьогодні 
даний ресурс також обмежений трьома важливими 
факторами: 1) недостатнім рівнем доходів та обме-
женням видатків із бюджетів різних рівні; 2) обме-
женістю місцевих бюджетів в доходній частині через 
передачу коштів з основних (найвагоміших) джерел 
надходження на центральний рівень; 3) наявністю 

Рис. 2. Способи використання бюджетних коштів у інвестиційній 
діяльності на регіональному рівні
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альтернативних та не менш важливих напрямків ви-
користання бюджетних ресурсів (зокрема на соціаль-
ну сферу, безпеку держави тощо).

Висновки з проведеного дослідження. Організа-
ційно-економічний механізм залучення інвестицій 
на регіональному рівні, що реалізується в рамках 
регіонального регулювання, відрізняється від загаль-
нодержавних механізмів. Він має свої інструменти 
активної позитивної дії на процеси залучення інвес-
тицій в економіку регіону. Проте потенційні можли-
вості частини із цих інструментів у більшості випад-
ків не задіяні повною мірою. Тому вони потребують 
вдосконалення, подальшої роботи щодо їх впрова-
дження на рівні кожного регіону з обов’язковим ура-
хуванням особистісних ознак, характеристик таких 
регіонів. Серед можливих інструментів подолання 
недоліків в даних інструментах є активізація грома-
дянської ініціативи, активізація ініціативи підпри-
ємців, які в першу чергу зацікавлені в надходженні 
інвестицій, активізація роботи в даних напрямках 
регіональної влади, максимальне залучення науко-
вих центрів, вищих навчальних закладів до такої 
роботи.

Політика розширення повноважень місцевого са-
моврядування – це один із способів, що здатен за-
безпечити реалізацію особистісно-індивідуального 
підходу до формування механізмів залучення інвес-
тицій на регіональному рівні, та підвищення потен-
ційно можливого рівня їх ефективності. В контексті 
назріваючої реформи місцевого самоврядування ство-
рюється можливість до формування нових механіз-
мів залучення інвестицій на регіональному рівні та 
збільшення економічної складової механізму залу-
чення інвестицій, що зумовить потребу в додаткових 
дослідженнях в даній площині.

Подальші дослідження спрямовуватимуться на 
вивчення: а) механізмів залучення інвестицій до ре-
гіонів в контексті нової системи місцевого самовря-
дування; б) регіональних інвестиційних пропозицій 
та проектів як інструментів залучення інвестицій.
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Постановка проблеми. В умовах наростаючих 
темпів урбанізації для багатьох країн світу, в тому 
числі і України, все більше актуалізується проблема 
забезпечення стійкого розвитку аграрної галузі. Най-
гостріше проблема стійкого та комплексного розви-
тку аграрної галузі відчутна в аграрних регіонах на-
шої країни, де дана форма територіальної організації 
населення і виробництва є переважаючою. Врахову-
ючи те, що одним із пріоритетних напрямків дер-
жавної політики України є забезпечення населення 
якісними продуктами харчування в широкому асор-
тименті і достатній кількості, наукова проблематика 
розвитку аграрної галузі, особливо в умовах еконо-
мічної кризи є актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми формування наукових основ стійкого розви-
тку аграрної галузі знайшли відображення в працях 
багатьох українських вчених-економістів: В.В. Вер- 
надського, Б.М. Данилишина, М. І. Долішнього,  

С.І. Дорогунцова, Г.Б. Іваницької, О.Л. Кашенко, 
М.Ф. Кропивка, Г.М. Калетніка, Л.В. Мельника, 
Є.В. Мішеніна, М.М. Паламарчука, С.А. Подолин-
ського, В.М. Трегобчука, Г.В. Черевка та ін. 

Мета дослідження. Мета даної роботи полягає в 
теоретичному дослідженні концептуальних підходів 
забезпечення стійкого розвитку аграрної галузі регі-
ону в умовах кризового стану економіки України на 
основі методів державного регулювання.

Основні результати дослідження. За даними Між-
народного валютного фонду, в Україні ВВП на душу 
населення склав в 2013 році в перерахунку 3862 до-
лара США. Це менше, ніж в Албанії чи Монголії (для 
порівняння – в Німеччині ВВП на душу населення 
дорівнює 43952 доларам) [1]. Це загалом свідчить, 
що стан економіки України знаходиться в кризовому 
стані, особливо після політичних подій січня-березня 
2014 року, що призвело до відтоку інвестиційного 
капіталу з України, знецінення національної валю-


