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Постановка проблеми. Економіка, яка перебуває 
в умовах кризи, за будь-якого рівня розвитку рин-
кових відносин не має автоматичних регуляторів 
інвестиційної активності та концентрації необхідних 
ресурсів для подолання його негативних наслідків. 
Досягнення соціального та економічного добробуту 
можливе лише за умови докорінної модернізації еко-
номіки, для цього необхідний більш високий рівень 
інвестицій. У зв’язку з цим одним із пріоритетних 
напрямів економічної політики стає активізація 
інвестиційної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сут-
тєвий внесок у розвиток теорії та практики фор-
мування і використання інвестиційного потенціалу 
регіону та дослідження його взаємозв’язку з ресурс-
ним потенціалом зробили такі вчені, як О.Ю. Аки-
менко, З.В. Герасимчук, В.П. Гордієнко, Б.А. Дада-
шев, О.І. Дем’янчук, А.Ю. Жулавський, О.І. Єлейко, 
Я.І. Єлейко, А.О. Єпіфанов, С.В. Іванов, С.М. Ілля-
шенко, Л.В. Ключник, Я.В. Кобушко, О.М. Марголін, 
Л.Г. Мельник, Б.А. Мінченко, П.І. Мірошниченко, 
К.П Покатаєва, К.Є. Раєвський, Т.В. Романова, 
С.К. Рясков, С.А. Саффіулін, І.М. Сотник, Ф.П. Тка-
чик та ін. Однак низька інвестиційна привабливість 
окремих регіонів України вказує на використання 
недостатньо ефективних інструментів забезпечення 
високого рівня інвестиційного потенціалу та потре-
бує перегляду і доповнення напрямів удосконалення 
регіональної політики в інвестиційній сфері.

Постановка завдання. Визначення змісту інвес-
тиційного потенціалу регіону та його взаємозв’язку 
із ресурсним потенціалом дає основу для прийняття 
ефективних рішень щодо визначення напрямів соці-
ально-економічного розвитку регіону, що зумовлює 
актуальність цього дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. Існує 
тісний зв’язок між інвестиційною привабливістю 
регіону та його ресурсним потенціалом. Саме через 
інвестиційну привабливість проявляється вплив 
інвестиційного складника на ресурсний потенціал 
регіону. Одночасно кількість та якість природних 
ресурсів регіону визначає конкурентоспроможність 
ресурсного потенціалу та його привабливість для 
інвесторів.

Автори роботи [1, с. 40] зазначають, що взаємо-
дія та взаємовплив природно-ресурсного та інвести-
ційного потенціалів регіону формується у просторі 
та у часі, а також диференційовано за структурними 
елементами і функціями, які вони виконують за 
фазами відтворювального циклу.

Сьогодні не існує єдиного визначення щодо інвес-
тиційного потенціалу регіону. Більшість авторів 
визначають його як сукупність ресурсів і факто-
рів або суму передумов для здійснення інвестицій-
ної діяльності у регіоні, або комплекс можливостей 
та спроможність формування і залучення інвестицій-
них ресурсів з огляду на соціально-економічні умови 
регіону (таблиця).
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Сьогодні існує можливість та економічна необхід-
ність самим регіонам шукати джерела фінансування 
програм соціально-економічного розвитку, створю-
вати умови для залучення інвестиційних ресурсів 
в економіку регіону.

Низька інвестиційна активність має серйозні вну-
трішні причини, які роблять неефективними інвес-
тиції у виробничій сфері. Недостатньо сприятливий 
інвестиційний клімат, що створює бар’єри на шляху 
притоку інвестицій, зумовлений такими причинами, 
як відсутність стійкої правової стабільності під час 
реалізації довгострокових інвестиційних проектів; 
відсутність інформаційної прозорості, за якої потен-
ційний інвестор не може отримати повні та достовірні 
дані про фінансовий стан позичальника та рівень 
його показників інвестування, які прийняті у прак-
тиці розвинених країн; наявність високого ступеня 
економічних ризиків.

Головна проблема, яка потребує негайного вирі-
шення, – це регулювання інвестиційної сфери 
з метою реструктуризації економіки відповідно до 

потреб ринку. Досвід показує, що більш правильно 
це робити у межах наявного виробництва у цілях 
оптимізації інвестиційних ресурсів.

Успіх інвестування економіки регіону багато 
у чому залежить від заходів з реалізації регіональ-
ної інвестиційної політики. Рішення проблем фінан-
сового забезпечення інвестиційної діяльності регіо-
нів має бути пов’язано з переходом від регулювання 
переважно макроекономічних параметрів фінан-
сової сфери до комплексного багатоцільового під-
ходу, який передбачає дію на процеси відтворення 
та інвестування на макро- і мікроекономічних рів-
нях. Конкретними напрямами політики із забезпе-
чення подальшої активізації інвестиційної діяль-
ності, на наш погляд, є:

1) формування дієвих механізмів, які покликані 
забезпечувати надійний захист та гарантії інтересів 
інвесторів (як внутрішніх так і закордонних). Для 
розроблення і реального встановлення єдиних пра-
вил, норм і процедур доцільні захист інвестицій, 
комфортність та стабільні правила гри, яких дотри-

Таблиця
Визначення інвестиційного потенціалу регіону

Автор Визначення

Я.І. Єлейко, О.І. Єлейко, 
К.Є. Раєвський [2]

сукупність об’єктивних економічних, соціальних і природно-географічних властивостей регі-
ону, що мають високу значущість для залучення інвестицій в основний капітал

А.О. Єпіфанов, 
М.В. Мінченко, 
Б.А. Дадашев [3]

сума об’єктивних передумов для інвестицій, які залежать від наявності та розмаїття сфер і 
об’єктів інвестування та від їх економічних характеристик 

Л.Г. Мельник, 
С.М. Ілляшенко, 
І.М. Сотник [4]

певним чином упорядкована сукупність інвестиційних ресурсів, що дають змогу домогтися 
під час їх використання ефекту синергізму 

Л.В. Ключник [5]
сукупна можливість власних і залучених у регіон фінансових ресурсів забезпечувати інвес-
тиційну діяльність з метою отримання прибутку в цілях і масштабах, визначених економіч-
ною політикою регіону 

О.І. Дем’янчук [6]

сукупність наявних та можливих інвестиційних ресурсів, які сформовані та ефективно вико-
ристовуються органами місцевого самоврядування в умовах сприятливого інвестиційного 
клімату та управлінських рішень щодо підвищення інвестиційної привабливості економіки 
регіону 

Ф.П. Ткачик [7, с. 4]

сукупність наявних та таких, які можуть бути мобілізовані, основних джерел, засобів, 
елементів потенціалу цілісної економічної системи, що використовуються і можуть бути 
використані для забезпечення ефективної інвестиційної діяльності і соціально-економічного 
прогресу на регіональному рівні 

С.А. Сафіуллін [8]
комплекс інвестиційних можливостей економіки, який формується шляхом інтеграції та 
синергії інфраструктурного, ресурсного та макроекономічного потенціалів регіону і обмеже-
ний у використанні рівнем інвестиційних ризиків та інвестиційних бар’єрів 

Жулавський А.Ю., Гор-
дієнко В.П. [1, с. 35]

суб’єктно-об’єктна єдність учасників інвестиційного процесу, взаємодія яких лежить в 
основі формування регіонального інвестиційного ринку, характеризує збалансованість інвес-
тиційного попиту та пропозиції, визначає можливість відтворення інвестиційних ресурсів у 
регіоні й обсяги їх міжтериторіального руху

П.І. Мірошниченко 
[9, с. 8]

сукупність інвестиційних ресурсів суб’єктів господарської діяльності, що формують комп-
лексну базу відтворення господарчої і соціальної сфери життєдіяльності регіону на іннова-
ційній основі з метою забезпечення стійкого економічного зростання 

О.Ю. Акименко 
[10, с. 6]

органічна єдність реальних бізнесових, бюджетних, позабюджетних, кредитних та інтелекту-
альних можливостей регіонального економічного простору, які спрямовуються на реалізацію 
стратегічних программ та забезпечення сталого розвитку регіону 

Т.В. Романова [11, с. 5]
сукупність потенційно стабільних та здатних до розвитку економічних ресурсів регіону, які 
характеризують ступінь його інвестиційної привабливості та здатні до концентрації, спрямо-
ваної на реалізацію запланованої інвестиційної стратегії 

З.В. Герасимчук, 
В.Р. Ткачук [13]

максимальні можливості регіону щодо раціонального залучення та використання інвестицій-
них ресурсів з урахуванням природно-геополітичних та соціально-економічних передумов 
для здійснення інвестиційної діяльності з метою досягнення сталого розвитку регіону 

Я.В. Кобушко [14]
здатність економічної системи регіону забезпечувати формування внутрішніх і залучення 
зовнішніх інвестиційних ресурсів за умов їх ефективного використання і дотримання еколо-
гічних вимог 

С.В. Іванов [15]

сукупність матеріальних, нематеріальних, фінансових і інших інвестиційних ресурсів, що 
використовуються для відтворення і розвитку суб’єктів економічної діяльності на території 
регіону, а також ринкових, соціально-економічних, організаційно-правових і інших власти-
вих регіонові факторів, що залучають або відштовхують інвесторів і забезпечують умови для 
ефективного залучення інвестиційних ресурсів 

К.П. Покатаєва 
[16, с. 264]

сукупна здатність економіки регіону або держави здійснювати інвестиційну діяльність у 
всіх сферах, що охоплюють не тільки наявний інвестиційний капітал, але й сукупність 
об’єктивних передумов для інвестування 
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муються усі учасники ринку. Рівні умови конкурен-
ції – це основа залучення інвестицій та економіч-
ного зростання. Системний контроль конкурентного 
середовища між учасниками інвестиційної діяльності 
необхідний не лише для підтримки контактів з учас-
никами інвестиційного процесу, але й для захисту 
усієї інвестиційної сфери від недобросовісного парт-
нерства (підготовка недостовірних проектів, надання 
фіктивних гарантій та застави, неліцензована діяль-
ність фінансових інститутів, відсутність засобів для 
фінансування погоджених проектів);

2) розвиток інфраструктури інвестиційної діяль-
ності. Необхідно створити повноцінну інвестиційну 
інфраструктуру, елементи якої будуть сприяти реа-
лізації інвестиційних проектів у регіоні. Сьогодні 
структура інвестування є нераціональною. Про оби-
два механізми мобілізації інвестиційного капіталу 
та трансформації заощаджень в інвестиції – ринок 
цінних паперів та кредитний ринок – в умовах еко-
номіки Черкаської області не можна говорити як про 
ефективні. Слід також зауважити, що ці механізми 
в сучасних умовах недостатньо беруть участь у вирі-
шенні фінансових проблем виробничого сектору еко-
номіки. В умовах слабкої участі банків у фінансу-
ванні реального сектору економіки як стратегічний 
напрям політики Черкаської області (залучення 
у господарський оборот вільних засобів приватних 
інвесторів) необхідна активізація ролі ринку цінних 
паперів в інвестиційному процесі. Пенсійні фонди, 
аудиторські, консалтингові, інжинірингові фірми, 
інвестиційно-фінансові та страхові компанії також 
є необхідною умовою успішної інвестиційної діяль-
ності у регіоні. Необхідно стимулювати розвиток 
ф’ючерсних та опціонних ринків, на яких інвестори 
могли би хеджувати ринкові ризики;

3) розширення спектру інформаційних послуг, 
що надаються інвесторам. З метою створення при-
вабливого іміджу необхідно інформувати потенцій-
них інвесторів щодо наявних у регіоні інвестиційних 
можливостей шляхом формування інформаційних 
баз даних про потенційні інвестиційні проекти, про-
ведення рекламно-інформаційних кампаній у ЗМІ, 
організації та участі в інвестиційних місіях за кор-
доном. Інформаційний зв’язок є необхідним елемен-
том роботи з міжнародними інвесторами, особливо 
тоді, коли в країні, що приймає, відбуваються зміни 
загальноекономічних або нормативних умов інвес-
тиційної діяльності. Наявність у регіоні інформації 
одночасно про інвестиційні пропозиції і про потен-
ційних інвесторів дасть змогу регулярно організо-
вувати ярмарок інвестиційних проектів, на якому 
учасники інвестиційного процесу зможуть самі вста-
новлювати необхідні контакти;

4) активізація інвестиційної діяльності. Вона 
у значному ступені залежить від подальшого форму-
вання нормативно-правових основ у сфері інвестицій-
ної діяльності. Можливості розгортання інвестицій-
ного процесу загалом визначаються також успіхом 
бюджетної та податкової політики, яка проводиться, 
оскільки з цим безпосередньо пов’язані перспективи 
розвитку самофінансування як основи для стабіль-
ного розвитку регіону. Необхідно передбачити піль-
гове оподаткування інвесторів, що вкладають капі-
тал у проекти, які відповідають пріоритетам регіону 
та здатні покращити інвестиційний клімат у Чер-
каській області, створити умови для збільшення при-
току вітчизняних і закордонних інвесторів;

5) створення умов для здорової конкуренції 
у сфері інвестиційної діяльності. Неефективні під-
приємства не повинні підтримуватися місцевою вла-

дою ні прямо, ні опосередковано. Перевага повинна 
надаватися сильним, більш ефективним компаніям, 
щоб прискорити процес відновлення економіки. 
Більшість інвестиційних планів підприємств стосу-
ються диверсифікації продукції, що випускається, 
та передбачають насамперед зміну в асортименті про-
дукції, поліпшення її якості. Але проектів, які спря-
мовані на зміну технології, практично немає. Тому 
необхідно заохочувати ті підприємства, які спрямо-
вують свої інвестиції на розвиток та підвищення тех-
нічного рівня виробництва. Економічний механізм 
стимулювання інвестицій повинен включати таку 
низку інструментів, як інвестиційні надбавки, при-
скорена амортизація, тимчасове звільнення від під-
вищення ставок податків;

6) раціоналізація використання бюджетних 
коштів на інвестування, продовження робіт з удоско-
налення механізму відбору для фінансування цільо-
вих програм, посилення контролю з боку регіональ-
ної влади за використанням коштів з регіонального 
бюджету, що спрямовані на інвестування. Водночас 
бюджетні інвестиції не повинні відхилятися, осо-
бливо коли йдеться про інфраструктуру та підтримку 
потенційно конкурентоспроможних секторів еконо-
міки з високими технологіями. Але повинно бути 
зрозуміло, що масштаби необхідних ресурсів та необ-
хідний рівень їх ефективності такий, що державні 
капіталовкладення можуть відігравати у кращому 
разі другорядну роль. Необхідно більш ретельно про-
водити незалежну експертизу проектів на їх еконо-
мічну, екологічну та соціальну спроможність. Необ-
хідно віддавати перевагу ефективності, а не обсягу 
коштів, які виділені під проект;

7) методична та інформаційна допомога у під-
готовці інвестиційних проектів, надання адресної 
підтримки високоефективним бізнес-проектам, які 
пов’язані з розвитком реального сектору економіки. 
Для того, щоб втілити у життя інвестиційні проекти, 
необхідна передінвестиційна допомога на підпри-
ємствах. Як правило, підприємствам важко орієн-
туватися в оцінці перспектив кон’юнктури ринків, 
пов’язаних із реалізацією проектів. Таку прогнозну 
оцінку могло би здійснювати Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі України разом із дослідними 
інститутами та консалтинговими фірмами. Резуль-
тати таких прогнозів могли би слугувати основою 
під час підготовки проектів для різних підприємств;

8) зниження некомерційних інвестиційних ризи-
ків. Страхування ризиків (як комерційних, так 
і некомерційних) необхідне під час здійснення інвес-
тиційних проектів. Якщо страхування комерційних 
ризиків здійснює сам інвестор за допомогою влас-
них засобів або страхуючи їх у приватній страхо-
вій компанії, то захист від некомерційних ризиків 
є обов’язком держави, яка має гарантувати інвесто-
рам економічну, політичну та соціальну стабільність.

Результатом цих заходів мають стати істотні еконо-
мічні та соціальні зрушення, необхідні для формування 
в Черкаській області високої інвестиційної привабли-
вості. У кінцевому підсумку саме вони забезпечують 
підвищення інвестиційної активності у регіоні.

Розроблення регіональної політики залучення 
інвестиційних ресурсів базується на залученні 
в економіку Черкаської області якісних ресурсів 
в обсягах, що забезпечують стійкий, збалансований 
та динамічний розвиток видів діяльності, яким при-
таманні абсолютні та порівняльні переваги на вну-
трішньому та міжнародному ринках.

Розроблення ефективної інвестиційної стратегії 
розвитку регіону забезпечує стійкість до циклічних 
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коливань ринкової кон’юнктури, насамперед до змін 
цін на енергетичні та транспортні тарифи, сировину; 
збалансування (пропорційність та рівномірність) 
у накопиченні видами діяльності та територіями 
ефективних факторів виробництва (капіталу та тру-
дових ресурсів); динамізм галузевого приросту вало-
вого регіонального продукту.

Завдання та механізми управління інвестицій-
ними ресурсами на території Черкаської області 
доцільно розглядати у розрізі декількох рівнів 
управління.

1. Макроекономічний рівень управління: розро-
блення та обґрунтування інвестиційних пропозицій 
для включення у державні та міжрегіональні про-
грами розвитку, які фінансуються з державного 
бюджету; розроблення пропозицій з удосконалення 
інвестиційного законодавства; обґрунтування пільг 
та преференцій під особливі інвестиційні програми 
та проекти, які здійснюються на території регіону; 
оцінка стану та динаміки зовнішніх галузевих інвес-
тиційних ринків.

2. Мезоекономічний рівень управління: вияв-
лення тенденцій, протиріч, проблем розвитку інвес-
тиційної сфери, визначення першочергових завдань 
та оцінка необхідних інвестиційних ресурсів для їх 
вирішення; розроблення та управлінський супро-
від стратегії інвестиційного розвитку Черкаської 
області; оцінка стану та динаміки регіонального 
інвестиційного ринку та розроблення програм залу-
чення місцевих заощаджень у регіональний відтво-
рювальний процес; оцінка інвестиційного потенціалу 
видив діяльності та регіонів; поточний моніторинг 
регіональних інвестиційних ризиків та розроблення 
заходів з їх зниження; складення реєстру інвести-
ційної надійності регіональних економічних партне-
рів; розроблення організаційно-економічних меха-
нізмів сприяння прямим інвесторам у забезпеченні 
доступу до управління спільним бізнесом, збере-
ження та повернення інвестицій; контроль за інвес-
тиційними ресурсами з понижуючою порівняною 
ефективністю, які залучаються в економіку регіону 
із зовнішніх ринків; оцінка соціальної та бюджет-
ної ефективності інвестиційних проектів та їх підбір 
для організаційної та фінансової підтримки з боку 
регіональних та територіальних органів влади; фор-
мування бізнес-клубів для взаємодії органів влади; 
формування корпоративних клубів для взаємодії із 
зовнішніми інвесторами.

3. Мікроекономічний рівень управління: надання 
методичної допомоги у розробленні стратегічних 
планів та визначення фінансових джерел капіталі-
зації регіональних підприємств, які мають факторні 
переваги; сприяння в обміні фінансової, економічної 
та кон’юнктурної інформації з потенційними парт-
нерами; сприяння у підвищенні рівня менеджменту 
та підготовці кадрів з метою підвищення рівня ефек-
тивності роботи із зовнішніми інвесторами; надання 
організаційної та фінансової допомоги регіональним 
підприємствам, які мають абсолютні та порівняльні 
переваги у просуванні продукції на зовнішні ринки; 
розроблення механізмів підтримки та стимулю-
вання співпраці із зовнішніми інвесторами в галузі 
НДДКР; допомога у введенні міжнародних систем 
гарантії якості.

Реалізація сформульованих завдань визнача-
ється доступністю та можливістю використання 
різних інструментів інвестиційної стратегії. У роз-
порядженні влади Черкаської області є три групи 
інструментів: організаційні, податкові, фінансові.

Приймати рішення про залучення реальних 
фінансових ресурсів може тільки власник, який 
контролює виробництво. Регіональна влада може 
приймати рішення про залучення реальних інвес-
тицій тільки за підконтрольними підприємствами. 
У всіх інших ситуаціях вона створює лише умови 
власникам інвестиційних ресурсів: зі збереження 
інвестицій, нарощування чистої вартості бізнесу, 
підвищення ефективності залученого капіталу.

Після того як почнеться реалізація основних 
положень регіональної інвестиційної стратегії роз-
витку, необхідно здійснювати постійний моніторинг 
стану інвестиційної сфери у регіоні. При цьому осо-
бливу увагу слід приділити результативності інвести-
ційної політики із залучення в економіку Черкаської 
області капіталоутворюючих ресурсів.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
інвестиційний складник ресурсного потенціалу регі-
ону дасть змогу пом’якшити гостроту негативних 
наслідків макроекономічного коливання, які викли-
кані фінансовим ризиком, та забезпечить реалізацію 
пріоритетних завдань соціально-економічного розви-
тку регіону у найближчій перспективі.
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