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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Інноваційна парадигма розвитку сучасних 

соціально-економічних систем, підвищення рівня глобальної конкуренції, 

наростання світових інтеграційних процесів, складний макроекономічний і 

суспільно-політичний стан країни та її територій, перетворення регіонів на 

самостійних учасників ринкових відносин обумовлюють необхідність 

оновлення підходів до формування стратегії регіонального розвитку як основи 

реалізації інноваційної моделі розбудови економіки регіону за умов гострої 

нестачі інвестиційних коштів на тлі виснаження продуктивних сил більшості 

регіонів країни.  

Поточний стан соціально-економічного розвитку регіонів України 

свідчить про те, що інноваційно-інвестиційні детермінанти відтворення і 

нарощування продуктивних сил регіонів поступово втрачають потужність через 

розбалансованість у часі і цільовій спрямованості регіональних інноваційних і 

інвестиційних процесів, їх недостатню узгодженість зі стратегічними 

орієнтирами соціально-економічного розвитку регіону.  

Наукову базу розвитку продуктивних сил і регіональної економіки 

становлять праці таких учених-економістів, як: О. Амоша, Т. Білокінь, В. Геєць, 

Н. Дацій, Б. Данилишин В. Комірна, Т. Кришталь, В. Куценко, В. Міщенко, О. 

Невелєв, В. Приходько, Н. Проскуріна, В. Проскура, В. Прушківський, М. 

Хвесик, О. Царенко та ін.Вирішенню проблем інноваційно-інвестиційної 

діяльності, розробці стратегій комплексного просторового розвитку присвячені 

дослідження А. Бєлової, С. Василенка, Е. Гілла [E. Hill], В. Гриньової, С. Десаї 

[S. Desai], М. Ковальової, М. Корецького, Дж. Кортрайта [J. Cortright], К. 

Кощацькі [K. Koschatzky], М. Крупки, Т. Кулініча, П. Микитюка,М. Мюро [М. 

Muro], Я. Остафійчука, К. Оутон [C. Oughton], Б. Сеніва, Д. Стеченка, М. 

Фельдмана [M. Feldman], С. Фірсова, Н. Чалої, Д. Черваньова,І. Чукаєвої, В. 

Шеррера [W. Scherrer], І. Шкрабак та ін. Разом із тим, залишаються 

недостатньо розробленими наукові питання щодо теоретичного обґрунтування, 
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методичного й організаційного забезпечення процесу формування стратегії 

розвитку регіону з урахуванням його інноваційно-інвестиційного статусу, 

утвореного структурою і характеристиками інноваційно-інвестиційних 

детермінант розвитку продуктивних сил регіону.  

Усе вищевикладене обумовило вибір теми дослідження, його мети, 

завдань, об’єкту та предмету дослідження, а також структуру дисертації.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота підготовлена відповідно до плану науково-дослідної 

роботи Інституту економіки промисловості НАН України «Модернізація 

економіки промислових регіонів України в умовах децентралізації 

управління» (номер державної реєстрації 0115U001640, 2015–2016 рр.), в 

межах якої автором удосконалено концептуальний підхід до забезпечення 

стратегічного розвитку регіону, розвинуто методичні засади формування 

стратегії розвитку регіону з урахуванням його інноваційно-інвестиційного 

статусу; науково-дослідної роботи Черкаського державного технологічного 

університету «Муніципальне управління регіонів на основі капіталізації 

активів території» (номер державної реєстрації 0113U003347, 2013–2016 рр.), 

в рамках якої автором поглиблені теоретичні положення стратегічного 

планування розвитку регіонів на засадах виявлення і нарощування 

інноваційно-інвестиційних детермінант, окреслені організаційно-методичні 

підходи до його забезпечення.  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 

теоретичних положень, методичних підходів та організаційних засад 

формування стратегії розвитку регіону на основі виявлення, комплексного 

дослідження і врахування його інноваційно-інвестиційного статусу. Досягнення 

поставленої мети зумовило необхідність постановки та вирішення таких 

завдань: узагальнити і розвинути теоретичні підходи до розуміння сутності 

інноваційно-інвестиційної детермінанти стратегічного розвитку регіону; 

поглибити теоретико-методичні засади формування і реалізації регіональної 

політики, спрямованої на підвищення інноваційно-інвестиційного статусу 

регіону як основи стратегії його соціально-економічного розвитку; 
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проаналізувати показники соціально-економічного розвитку регіонів України і 

визначити їх інноваційно-інвестиційний статус; удосконалити концептуальні 

засади забезпечення стратегічного розвитку регіону на основі підвищення його 

інноваційно-інвестиційного статусу; удосконалити організаційний механізм 

формування стратегії розвитку регіону; розвинути інформаційно-аналітичне 

забезпечення організаційного механізму формування стратегії розвитку 

регіону; удосконалити методичні засади формування стратегії розвитку регіону 

з урахуванням його інноваційно-інвестиційного статусу. 

Об’єктом дослідженняє процеси управління стратегічним соціально-

економічним розвитком регіонів. 

Предметом дослідженняє теоретичні основи, методичні підходи й 

організаційні засади формування стратегії соціально-економічного розвитку 

регіону на основі синергії інноваційних і інвестиційних процесів в регіоні. 

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою роботи є 

положення сучасних теорій і концепцій регіональної економіки і розміщення 

продуктивних сил, державного регулювання регіонального розвитку, інновацій 

та інвестицій. В процесі дослідження використовувався комплекс 

загальнонаукових, конкретно-наукових і спеціальних методів дослідження, 

зокрема: теоретичний аналіз, систематизація, конкретизація, онтологізація (в 

процесі розвитку понятійно-категоріального апарату дослідження і теоретико-

методичних засад формування і реалізації регіональної політики), 

статистичний аналіз, графічний метод, порівняння(при діагностиці стану 

соціально-економічного розвитку регіонів України), систематизація, 

групування, кореляційний аналіз, кластеризація (при визначенні інноваційно-

інвестиційного статусу регіонів України), індукція і дедукція, абстрактно-

логічний синтез,концептуалізація (при удосконаленні концептуального підходу 

до забезпечення стратегічного розвитку регіону з урахуванням його 

інноваційно-інвестиційного статусу), структурний аналіз, ієрархії, програмно-

цільовий, структурне моделювання (в процесі удосконалення організаційного 

механізму формування стратегії розвитку регіону і його інформаційно-
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аналітичного забезпечення), структурного синтезу, узагальнення (при 

удосконаленні методичних засад формування стратегії розвитку регіону і 

формулюванні висновків дослідження), системний, факторний аналіз 

(вдосконалення методики оцінки рівня інноваційної діяльності регіону), метод 

експертних оцінок, класифікаційний та типологічний підходи (при аналізі рівня 

соціально-економічного розвитку регіонів України, оцінці рівня інноваційної 

діяльності регіону).  

Інформаційною та емпіричною основою дослідження є законодавство 

України, міжнародна нормативно-правова база, матеріали Державної служби 

статистики України, Головного управління статистики в Черкаській області, 

аналітичні звіти, наукові публікації за тематикою дослідження, а також 

результати власних досліджень автора.  

Наукова новизнаодержаних результатів полягає у розвиткутеоретичних 

основ, методичних підходів і організаційних засад формування стратегії 

розвитку регіону з урахуванням його інноваційно-інвестиційного статусу. 

Основні положення, які відображають наукову новизну дослідження, 

полягають у такому: 

удосконалено: 

методичні засади оцінки впливу використання інноваційно-інвестиційної 

складової продуктивних сил на соціально-економічний розвиток регіонів за 

рахунок визначення інноваційно-інвестиційного статусу регіону на основі 

інтегрального коефіцієнта, який характеризує ступінь взаємозв’язку 

інноваційних і інвестиційних процесів в регіоні з рівнем розвитку його 

продуктивних сил, що дозволить підвищити обґрунтованість вибору шляхів і 

інструментів забезпечення стратегічного розвитку регіону; 

концептуальний підхід до забезпечення стратегічного розвитку регіону, 

особливістю якого є спрямованість на інтеграцію заходів регіональної 

інноваційної і інвестиційної політики регіону як основи досягнення 

інноваційно-інвестиційної синергії за напрямами регіональної спеціалізаціїна 

засадах державно-приватного партнерства, що дозволить визначати напрями 
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удосконалення структури і механізмів реалізації стратегії соціально-

економічного розвитку окремих регіонів; 

організаційний механізм формування стратегії розвитку регіону шляхом 

забезпеченняурахування його інноваційно-інвестиційного статусу, розвитку 

інформаційно-аналітичного забезпечення, створення тимчасового робочого 

органу формування стратегії регіонального розвитку, що спрямовано 

наздійснення стратегічного планування розвитку регіону на засадах інтеграції 

інвестиційних і інноваційних процесів; 

методичні засади формування стратегії розвитку регіону з урахуванням 

його інноваційно-інвестиційного статусу шляхом визначення структури і змісту  

ключових елементів стратегії (мета, принципи, характеристика соціально-

економічного стану і виробничих сил регіону, сценарії розвитку, комплекс 

стратегічних і операційних цілей (з визначенням очікуваних результатів та 

індикаторів досягнення цілі), методи, інструменти і механізм реалізації 

стратегії), що уможливить прискорення соціально-економічного розвитку 

регіону на інноваційній основі; 

дістали подальшого розвитку: 

понятійно-категоріальний апарат регіональної економіки за рахунок 

авторського визначення поняття «інноваційно-інвестиційні детермінанти 

регіонального розвитку» як передумови інноваційного й інвестиційного 

характеру, визначальних чинників розвитку продуктивних сил регіону, що 

розглядаються як сукупність елементів, які взаємопов’язані і взаємодіють між 

собою, породжуючи синергетичний ефект як імпульс для соціально-

економічного прориву та суспільного прогресу регіону, що посилює 

аргументацію забезпечення системного розвитку інноваційно-інвестиційних 

процесів на рівні регіону; 

інструменти забезпечення синергетичного ефекту реалізації регіональної 

інноваційної та інвестиційної політики за рахунок уточнення принципів, 

організаційно-методичних підходів і процедур їх узгодження у часі і ресурсно-

цільової синхронізації програмних заходів з їх реалізації, що дозволить 

підвищити інноваційно-інвестиційний статус регіону як сукупності стабільних 

значень кількісних і якісних характеристик стану інноваційно-інвестиційних 
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детермінант розвитку продуктивних сил регіону, яка визначає їх відносну 

позицію в системі ключових чинників соціально-економічного розвитку 

регіону; 

організаційно-методичні положення розвитку інформаційно-аналітичного 

забезпечення організаційного механізму стратегічного планування в регіоні за 

рахунок розширення і структурної трансформації блоку інвестиційного 

забезпечення реалізації стратегії регіонального розівитку, що сприятиме 

підвищенню обгрунтованості  управлінських рішень в процесіїї формуванні  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

методичні положення й організаційні підходи, висновки і рекомендації, викладені 

в дисертації, доведено до рівня практичних пропозицій, які використовувалися 

Департаментом регіонального розвитку Черкаської обласної державної 

адміністрації при підготовці «Стратегії розвитку Черкаської області на період до 

2020 року» (довідка від 20.12.2016 № 1722); ТОВ «ГАЛЕН» при визначенні 

пріоритетних напрямів інвестування в Черкаській області (довідка від 02.12.2016 

№ 181/1); ТОВ «ІСІМЕК Україна» при ідентифікації дійсного інноваційно-

інвестиційного статусу підприємства (довідка від 10.11.2016 № 283); Головним 

науково-експертним управлінням Апарату Верховної ради України в процесі 

наукової експертизи проектів законів з питань регіональної політики (довідка від 

12.05.2014 № 16/6-55). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, в якій викладено авторські розробки щодо 

формування стратегії соціально-економічного розвитку регіону на основі 

ідентифікації, комплексного використання та підвищення його інноваційно-

інвестиційного статусу. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в 

дисертації наведено лише результати, отримані особисто автором, а їх зміст 

конкретизовано в списку публікацій.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідалися та були схвалені на міжнародних науково-практичних 

конференціях, зокрема: міжнародній науково-практичній конференції 

«Стратегія та механізми прискореного інноваційного розвитку економіки 

України на засадах соціально-екологічної відповідальності» (м. Вінниця, 2014); 
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міжнародній науково-практичній конференції «Сталий соціально-економічний 

та екологічний розвиток: від теорії до практики» (м. Дніпропетровськ, 2014); 

XV міжнародній науково-практичній конференції «Теорія i практика сучасної 

економіки» (м. Черкаси, 2014); міжнародній науково-практичній конференції 

«Нова економічна політика на світовому, державному та регіональному рівнях» 

(м. Одеса, 2014); міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми модернізації економіки та фінансової системи України» (м. Черкаси, 

2014).  

Публікації. Основні результати дослідження викладені у 12 опублікованих 

працях загальним обсягом 4,53 ум.-друк. арк., з яких 3,43 ум.-друк. арк. 

належать особисто автору, у тому числі шість статей у наукових фахових 

виданнях (одна публікація у виданні, що входить до міжнародних науко 

метричних баз даних), одна стаття – в іноземному науковому виданні, п’ять тез 

наукових конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, які наведено на 166 сторінках основного друкованого 

тексту. Матеріали дисертації містять 11 рисунків, 11 таблиць, 16 додатків на 22 

сторінках. Список використаних джерел складається зі 247 найменувань на 23 

сторінках. Загальний обсяг роботи складає 211 сторінок. 



11 

 

РОЗДІЛІ.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБҐРУНТУВАННЯ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНО-

ІНВЕСТИЦІЙНОГО СТАТУСУ 

 

 

1.1 Теоретичні підходи до формування інноваційно-інвестиційних детермінант 

стратегічного розвитку регіону 

 

 

Сучасні умови регіонального розвитку передбачають активізацію 

інноваційно-інвестиційної діяльності як запоруки стабільного економічного 

зростання та забезпечення високого рівня конкурентоспроможності регіону. 

Таким чином сьогодні постає надзвичайно важлива умова стратегічного 

розвитку регіону у вигляді нових підходів та методів до підвищення 

ефективності інноваційних та інвестиційних процесів в регіоні в сукупності. 

Нами передбачається, що такі регіональні процеси є взаємозалежними і 

взаємодоповнюючими.  

На підставі тривалих досліджень наукових джерел розроблено акторське 

трактування поняття «інноваційно-інвестиційна детермінанта» як процес 

інтеграції інноваційної та інвестиційної діяльності, що за рахунок взаємодії 

активізує залучення ресурсів та нових можливостей.  

В ході дослідження теоретичних засад стратегічного соціально-

економічного розвитку регіону ідентифіковано змістовну сутність та роль 

інноваційно-інвестиційних детермінант в цьому процесі. За результатами 

аналізу літературних джерел та вивчення існуючих підходів щодо трактування 

й призначення інновацій та інвестицій в регіональному розвитку зроблено 

низку висновків: по-перше, продукування інновацій та залучення інвестицій, 

що нині декларуються в стратегічних програмних документах соціально-

економічного розвитку регіонів як ціль, є детермінантами регіонального 

розвитку; по-друге, концептуальний зміст поняття детермінанти з позицій 

регіоналістики полягає в тому, що вона є причиною, чинником, передумовою, 

які зумовлюють той чи інший процес або явище; по-третє, у представленому 
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контексті з позицій понятійного апарату інноваційно-інвестиційна детермінанта 

має розглядатися як фразеологічне зрощення; по-четверте, обґрунтовано, що 

стратегічний розвиток регіону апріорі можливий лише на засадах виявлення 

комплексного урахування та нарощення інноваційно-інвестиційних 

детермінант. 

Протягом тривалого історичного періоду функціонування національної 

економічної системи та її регіональних підсистем відбувалось на засадах 

стимулювання інновацій, активізації інвестиційної діяльності та залучення 

прямих іноземних інвестицій. Водночас, жоден із цих заходів не передбачає 

суспільного прогресу за відсутності подальшого механізму їх практичної 

імплементації. З однієї точки зору, для розробки інновацій необхідні інвестиції, 

з іншої, інвестиційна діяльність повинна забезпечувати примноження капіталу, 

досягнення економічного чи соціального ефекту, що закономірно свідчить про 

необхідність комерціалізації розробок. Глобальною проблемою було й нині 

залишається відсутність стратегічної орієнтації інвестиційної діяльності та 

недооцінка інноваційної компоненти регіонального розвитку. Це слугувало 

підставою для розробки концепції виявлення, використання та постійного 

нарощення інноваційно-інвестиційних детермінант регіонального розвитку, при 

якій останнім надано авторське визначення як „передумови, обумовлюючі   

чинники стратегічного розвитку регіону, що розглядаються з позицій 

системного підходу як сукупність елементів, які взаємодіють між собою і в 

цьому процесі породжується синергетичний ефект, як імпульс для соціально-

економічного прориву та суспільного прогресу‖. 

Категорія стратегічного розвитку є найважливішою характеристикою 

суспільного виробництва при будь-яких господарських системах.  

Стратегічний розвиток регіону – це розробка дієвих заходів з підвищення 

якісних та кількісних показників соціально-економічного розвитку регіону на 

довгострокову перспективу. Такий розвиток передбачає коригування 

поставлених задач та видів залучення ресурсів.  

Нами передбачається, щов основі стратегічного розвитку закладено 

засади соціально-економічного розвитку, який передбачає найбільш якісне 

залучення обмежених ресурсів в регіоні та задоволення всіх потреб у межах 
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регіону та поза ним.  

В Законі України «Про стимулювання розвитку регіонів» (8.09.2005 р. № 

2850-IV),де законодавчо закріплені основи стратегічного планування розвитку 

регіонів [81]. та на основі якого розроблено Державна стратегія регіонального 

розвитку України на період до 2015 р.,  визначені ключові проблеми розвитку 

регіонів:  

1) низька інвестиційна привабливість регіонів та інноваційна активність;  

2) нерозвинена виробнича та соціальна інфраструктура;  

3) зростання регіональних диспропорцій сфері соціально-економічного 

розвитку регіонів;  

4) слабкі міжрегіональні зв’язки;  

5) нераціональне використання людського потенціалу. 

В аналітичній доповіді Національного інституту стратегічних досліджень 

визначено особливості розробки стратегій розвитку регіонів [179], де визначено 

інститути реалізації регіональних стратегій. Всі засади розробки таких 

стратегій передбачають активізацію інноваційно-інвестиційних процесів у 

регіоні.  

За реалізацію стратегії розвитку регіону відповідають :  обласні ради,  

Київська міська рада; обласні та Київська міська державні адміністрації; 

агентства регіонального розвитку; фонди розвитку регіонів; регіональні центри 

інноваційного розвитку; територіальні громади та органи місцевого 

самоврядування базового рівня. 

Агентства регіонального розвитку – неприбуткові організації, що діють 

на засадах партнерства між державним, приватним та громадським секторами, 

керуються принципами демократії, політичного плюралізму,верховенства 

права, дотримання міжнародних норм і стандартів у сприянні регіональному 

розвитку, забезпечують тісну взаємодію з органами державної влади, місцевим 

та регіональним самоврядуванням, політичними та громадськими структурами, 

координують свою діяльність і рух фінансових ресурсів у процесі реалізації 

проектів регіонального розвитку узгоджених з органами державної та місцевої 

влади, органами місцевого самоврядування зберігаючи при цьому автономію у 

прийнятті рішень.[81] 
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Залучення інвестиційних коштів та активізація інноваційної діяльності 

рекомендовано мають бути ключовими аспектами розробки регіональних 

стратегій.  

Стратегія формування та розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу 

регіону в умовах переходу до нової економіки може бути ефективною лише в 

тому випадку, якщо вона будується на достатньому методологічному та 

теоретичному фундаменті, основу яких складає економічна сутність і зміст 

інвестиційного потенціалу. В даний час є цілий ряд досліджень, в яких 

робилися спроби дати визначення інвестиційному потенціалу, а також виявити 

його складові. 

Нами передбачається, що в основі стратегічного розвитку закладено 

засади соціально-економічного розвитку, який передбачає найбільш якісне 

залучення обмежених ресурсів в регіоні та задоволення всіх потреб у межах 

регіону та поза ним.  

Забезпечення стратегічного розвитку регіону передбачає розробку та 

реалізацію стратегій регіонального розвитку, що визначають основні напрями 

його соціально-економічної трансформації з метою забезпечення стійкості 

економічного розвитку та підвищення якості життя населення. У зв'язку з цим, 

однією з ключових проблем є узагальнення досвіду та розробка 

концептуальних та методичних засад стратегічного планування регіонального 

розвитку. Робота з вивчення досвіду стратегічного планування розвитку 

регіонів і пошуку можливостей його уніфікації ведеться в усіх регіонах, 

практично всі території мають формально закріплені стратегії розвитку. 

Узагальнення теоретичних досліджень вітчизняних наукових шкіл, регіональної 

практики стратегічного планування дозволяє стверджувати, що питання теорії, 

методології та практики стратегічного планування регіонального розвитку ще 

не отримали достатнього впровадження в практику проектування та 

стратегічного планування регіонального розвитку. 

Слід зазначити, що теоретично і практично стратегічне управління 

орієнтоване, в першу чергу, на підтримку сталого розвитку в довгостроковій 

перспективі. Це означає, що розробка стратегічних рішень пов’язана з 

розглядом альтернатив у виборі сфер бізнесу, розподілі ресурсів, систем 
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мотивації, партнерів тощо. В зв’язку з цим необхідно виділити основні вимоги 

до стратегічних планів регіонального розвитку: 

1) наявність таких взаємопов'язаних елементів: бачення, цінності, місія, 

цілі, стратегії, завдання, інструменти реалізації, механізми оцінки досягнення 

цілей [81];  

2) достатній рівень теоретизації (у зв’язку з тим, що стратегічні плани 

розвитку розробляються для управління їх реалізацією органами регіонального 

управління, подаються на розгляд стейкхолдерам і населенню, теоретична база 

повинна публікуватися як науково-методичне забезпечення в окремих 

джерелах, але не бути складовою частиною стратегічних планів) [179]; 

3) узгодження інтересів учасників (у стратегічних планах повинні бути 

виділені різні групи впливу, їх цілі, інтереси, можливий внесок, між ними 

(внаслідок неспівпадіння інтересів) можуть виникати різного роду конфлікти, 

ігнорування яких не дозволить ефективно реалізувати стратегічні плани, тому 

доцільним є використання механізмів бріджінгу, створення мережевих структур 

і дискусійних майданчиків) [179]; 

4) диференціація рівнів деталізації планів для різних груп учасників (для 

різних груп стейкхолдерів (внутрішніх, що мають безпосереднє відношення до 

розробки та реалізації стратегічних планів (підприємці, органи, що реалізують 

стратегію) і зовнішніх, на яких реалізація стратегії вплине опосередковано) 

повинні готуватися окремі стратегічні плани з різним ступенем деталізації; для 

перших необхідний більший рівень деталізації, ніж для других); 

5) чіткий розподіл повноважень та наявність зв'язків між рівнями 

розробників стратегічних планів розвитку (для балансу тенденцій 

децентралізації, прагнення регіонів до самостійності, самоврядування, 

централізації, збереження і зміцнення центру, його провідних позицій в 

регулюванні регіонального розвитку, повинен бути забезпечений ітерактивний 

зв’язок між центром і регіонами, що дозволить ефективніше коригувати 

стратегічні плани, реагувати на зміни зовнішнього середовища) [179]; 

6) варіативність (передбачає розробку і вибір найкращого варіанту з 

наявних, які різняться між собою за складом учасників, обсягами та формами 

фінансування, термінами реалізації). 
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Нами передбачається, що в основі стратегії розвитку регіону є 

ефективний соціально-економічний розвиток. В свою чергу, соціально-

економічний розвиток дає можливість використати певний проміжок часу, де в 

якійсь мірі полегшиться вирішення нестачі ресурсів і з’явиться можливість 

надати соціуму задовольнити зростаючі потребі.Сампо собі соціально-

економічний розвиток є суперечливим. З одного боку:можливість зростання 

виробництва(тимчасового також)-з іншого:втратаякості продукції та послуг, 

економія на відновленні навколишнього середовища, ресурсів. Такий розвиток 

або нестійкий або взагалі позбавлений сенсу. Тому економічний розвиток  

важливий тоді, коли про нього говорять в поєднанні з дефініцією 

«соціальний». Тому саме соціально-економічний розвиток припускає 

досягнення ряду збалансованих цілей: збільшення тривалості життя, зниження 

захворюваності та травматизму; підвищення рівня освіти і культури; більш 

повного задоволення потреб і раціоналізації споживання; соціальної 

стабільності і впевненості у своєму майбутньому; подолання злиднів і 

кричущих розходжень у рівні життя; досягнення максимальної зайнятості; 

захисту навколишнього середовища і підвищення екологічної безпеки; 

зниження злочинності [28]. 

Ідея полягає у вирішенні в новій площині  основного протиріччя: між 

ростом суспільних потреб і обмеженістю ресурсів. 

Дискусії щодо соціально-економічного розвитку ведуться постійно і не 

залежать від територій чи рівня розвитку держав. Зростаючий обсяг реального 

виробництва дозволяє в якійсь мірі вирішити проблему, з якою стикається 

будь-яка господарська система: зростаючі потреби при суттєвому зменшенні 

ресурсної бази. 

Кейнсіанська теорія макроекономічної рівноваги та неокласична теорії 

виробництва – основа моделей економічного зростання сучасності. Ці два 

джерела зумовили виникнення двох основних напрямів у теоретичних 

дослідженнях проблем економічного зростання - кейнсіанського (пізніше 

неокейнсіанського) і класичного (пізніше неокласичного). 
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Відповідно до теорії Дж. Кейнса [124] недосконалість ринкового 

механізму виступає як джерело неспівпадання ефективного попиту з рівнем 

потенційного ВНП. 

За теорією І. Шумпетера джерело знаходиться всередині самої 

економічної системи і обумовлено інноваціями [226]: 

- cтворення нового товару або надання нових властивостей старому; 

- впровадження нових технологій; 

- освоєння нового ринку збуту; 

- використання нового джерела сировини і (або) енергії; 

- зміни в організації виробництва, пов'язані з посиленням або усуненням 

монополістичних елементів. 

Найбільш відомими є неокейнсіанські моделі економічного зростання Р. 

Харрода (Англія) та Є. Домара (США) [76; 224], які засновані на двох 

передумовах: 

1) зростання національного доходу є тільки функцією накопичення 

капіталу, а всі інші фактори (збільшення зайнятості, ступінь використання 

досягнень НТП, поліпшення організації виробництва), що впливають на 

зростання капіталовіддачі, виключаються. Таким чином, моделі Харрода і 

Домара – це однофакторні моделі. Передбачається, що попит на капітал при 

даній капіталоємності залежить тільки від темпів зростання національного 

доходу; 

2) капіталомісткість не залежить від співвідношення цін виробничих 

факторів, а визначається лише технічними умовами виробництва. 

Визначальним чинником економічного зростання і його темпів, на думку 

неокейнсианців, є зростання інвестицій. Інвестиції в розглянутій моделі 

економічного зростання відіграють важливу роль: з одного боку, вони 

сприяють зростанню національного доходу, з іншого-збільшують виробничі 

потужності. У свою чергу, зростання доходу сприяє збільшенню 

зайнятості.Оскільки інвестиції дають змогу роступотужностям виробництва, 

необхідність врівноваженняпостійно збільшуючих можливостей суспільства, 

потребує  постійних доходів, які забезпечать безперебійну роботу підприємтсв, 

не допускаючи безробіття. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn2
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При аналізі економічного зростання неокласики виходять, по-перше, з 

того, що вартість продукції створюється всіма виробничими чинниками, по-

друге, з того, що кожен фактор виробництва робить свій внесок у створення 

вартості продукції у відповідності з усіма граничними продуктами і отримує 

дохід, рівний його граничному продукту, по-третє, з того, що існує кількісна 

залежність між випуском продукції і ресурсами, необхідними для її 

виробництва, а також залежність між самими ресурсами, по-четверте, з того, 

що існує незалежність факторів виробництва, їх взаємозамінність. 

Основний внесок Є. Домара [76] в теорію зростання полягає в тому, що 

він звернув увагу на необхідність врахування обох факторів інвестицій, тобто 

мультиплікатора і акселератора. 

Їм була запропонована модель динамічної рівноваги, що складається з 

трьох рівнянь: пропозиції, попиту і рівноважного зростання. 

Рівняння пропозиції базується на припущення про те що, інвестиції, 

здійснювані в поточному періоді, збільшують капітал наступного періоду. 

11   tttt KKKI                                 (1.1) 

З моделі Домара випливає, що при прийнятих передумовах для підтримки 

повної зайнятості і рівноваги на ринку благ необхідно постійно збільшувати 

обсяг інвестицій заданим темпом.  Рівноважне зростання економічної системи 

буде не співпадати з рівноважною траєкторіюпри недостатній кількості 

інвестицій. 

Таким чином, рівновага в моделі Домара нестійка в тому сенсі, що в ній 

не передбачено механізму, що повертає економіку в стан рівноваги після 

відхилення від нього. 

Модель міжгалузевого балансу В. Леонтьєва ("витрати - випуск") є 

однією з найважливіших моделей економічного зростання. Основна ідея якої - 

створеннядетальною таблиці, якавідображає структуру економіки, і  на основі 

інформації, що систематизуєтьсяз використанням математичних методів 

прогнозної аналітики. Модель визначає зв'язок "витрати - випуск". Реальні 

таблиці зазвичай включають галузі, що виробляють десятки і сотні видів 

продукції [145]. 
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Так звана «шахова» таблиця В. Леонтьєва відображає як вартісну так і 

матеріальну аналітику.   Особливість моделі полягає в тому, що число цих 

потоків не обмежена, все залежить від обсягу інформації та необхідних 

обчислювальних засобів. 

У методі економічного аналізу «витрати - випуск» В. Леонтьєв звертає 

насамперед увагу на кількісні зв'язки в економіці. Це означає, що будь-яка 

зміна потреб або технології виробництва будь-якого товару змінить структуру 

рівноважних цін і тим самим приведе до зміни і технологічних коефіцієнтів. 

 Баланс виробництва різних галузей з врахуванням розподілення 

суспільного продукту для різноманітних економічних  систем дав можливість 

оцінити їх розвиток та спрогнозувати  міжгалузевий поділ праці. 

В. Леонтьєв вперше застосував цей метод в США для вивчення 

американської економіки. 

Міжгалузевий баланс складається з чотирьох квадрантів: 

- показники матеріальних витрат на виробництво продукції; 

- показники кінцевої продукції, використовуваної на невиробниче 

споживання, нагромадження та експорт; 

- показники чистої продукції (оплата праці, прибуток, податки); 

- перерозподіл чистої продукції. 

Горизонтальними строками в вартісному виразі можна побачити розподіл 

валової продукції при вертикальному формуванні затратної  частини .  Питомі 

витрати рахуються поділом відповідного показнику рядка на величину валового 

продукту. 

Використовуючи автономні і похідні інвестиції, можна визначити, яка 

модель економічного зростання можлива для застосування в українській 

економіці. 

Автономні інвестиції – це приватні та державні капіталовкладення, 

здійснювані в результаті технічних нововведень, і незалежні від стану і обсягу 

ВНП. Ці інвестиції, здійснені у вигляді первісної «ін'єкції», внаслідок ефекту 

мультиплікатора призводять до зростання ВНП. Пожвавлення ділової 

активності, зростання зайнятості призведуть до підвищення схильності до 

інвестицій, до похідних інвестицій, залежних від динаміки ВНП. Похідні 
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інвестиції, накладаючись на автономні, підсилюють економічне зростання 

(ефект акселератора). 

Таким чином, цей метод дозволяє не тільки вивчити взаємозалежність 

між різними галузями економіки, яка виявляється у взаємовпливі цін, обсягів 

виробництва, капіталовкладень і доходів, але і здійснити  їх прогноз на 

перспективу. 

Ефект взаємодії мультиплікатора і акселератора в моделях 

збалансованого зростання (з теорії циклічних коливань Харрода Р. у 

трактуванні Л. Столерю), який очікується, виражається 

формулою 

Y

I
K


 ,                                       (1.2.) 

деК – акселератор (прирістний коефіцієнт капіталоємності); 

І – розмір інвестицій; 

ΔY – приріст виробництва. 

Зазначимо, що тут не враховується фактор  часу [224]. 

Польський економіст О.Ланге та академік В.С.Немчінов використовували 

дану пропорцію в своїх розрахунках. 

Вивчаючи використання таких та інших схожих моделей,зазначаємо,що 

широке їх використання в міжнародній практиці вони набули завдякипростоті 

розрахунків та використання мінімуму аналітичної інформації. В Україні при 

введенні розрахунків за міжнародними стандартами стало можливим 

використання моделей акселератора. 

Деякі вчені, враховуючи негативну макроекономічну ситуацію в країні, 

критично ставилися до використання акселератора . 

Це можна інтерпретувати  як відсутністю врахування амортизаційної 

складової(якщо не має вибуття капіталу)та можливістю застосування при 

невеликому строку експлуатації основних фондів. Доля критики фахівців 

випадає на неточне трактуванням поняття інвестицій в моделях ефекту 

акселератора взагалі, і в АЙКОР зокрема),девикористовувались абсолютні 

значення валових інвестицій.  
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Використовувати дана модель можна тільки для позитивної динаміки, 

коли R=μФ, тобто коли амортизаційні відрахування рівні вибуттю 

капіталу. Амортизаційні відрахування визначаються зазвичай виходячи з 

середнього терміну служби капіталу. Якщо середній термін служби виробничих 

фондів (капіталу) дорівнює Т років, то амортизаційні відрахування рівні Ф/Т. 

Коефіцієнтпов'язаний з дією ефекту мультиплікатора k економічного 

зростання 

Y

I
k




 ,                                          (1.3) 

Ефект мультиплікатора є визначальним в теорії економічного зростання 

Дж.М.Кейнса, де він займає центральне місце. Мультиплікаторk вказує, що 

«коли відбувається приріст загальної суми інвестицій, то дохід зростає на 

величину вk разів більшу, ніж приріст інвестицій» [124]. 

Якщо дія мультиплікатора в моделях економічного зростання 

інтерпретується як приріст попиту на продукцію вk разів більший, ніж розміри 

використаних в тому ж періоді інвестицій, то ефект акселератора – якпотреба в 

інвестиціях у періоді на певний приріст виробництва в періоді t+1– разів меншу 

цього приросту [124]. 

Першою ознакою завершення економічної кризи було зростання 

промислового виробництва в 1997 році, що відбувається на тлі триваючого 

падіння інвестицій в основний капітал.Закріплення цього процесу було 

припинено подіями серпня 1998 року, які при всіх негативних наслідках 

ініціювали процес вибуття потужностей «через відмову від їх заміни» і 

викликали вищевказаний зростання інвестицій в 1999 році і в 2000 році. Спільні 

дії механізмів мультиплікатора і акселератора відбуваються за схемою 

наростання обсягів виробництва та інвестицій до моменту, поки розміри 

останніх не приведуть до створення надлишкових потужностей, затребуваних 

попитом, а виробництво не перейде до циклу нового спаду. 

Згідно з цими положеннями і даними офіційної статистики, до початку 

нового тисячоліття в Україні склалися основні теоретичні передумови 

виникнення циклу зростання ділової та інвестиційної активності. 
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В Україні формування нової якості економічного зростання пов'язане із 

здійсненням глобальних перетворень, що проводяться за допомогою ринкових 

реформ, які покликані стимулювати ділову активність і змінити (в кращу 

сторону) структуру інвестицій. 

Висока неефективністьекономіки, породженаодержавленням власності на 

фактори виробництва, високим рівнем монополізму, м'якістю бюджетних 

обмежень, призвела до несприйнятливості підприємств до НТП. Тому для 

України є необхідним зростання інвестицій, що спрямовуються на збільшення 

можливостей підприємств впроваджувати досягнення НТП. 

Також велику роль відіграють інвестиції, що направляються в людський 

капітал. Здатність особи створення доходу є одним із чинників людського 

капіталу. Це не тільки здібності, що даються людині при народженні. а ще й 

освіта та придбана кваліфікація. 

У нашій же країні спостерігається відтік кваліфікованих кадрів за 

кордон. Але при збільшенні даних інвестицій віддачу отримають якіндивідуум, 

так і суспільство, а, отже, і економіка в цілому. Індивідуум – увигляді високої 

зарплати, а економіка - зростання ВВП. 

Пожвавленні ділової активності в реальному секторі, неминуче викличе 

структурні зрушення економіки, а як наслідок досягнення економічного 

зростання. Це відбудеться через збільшення частки малих і середніх 

конкурентоспроможних підприємств та утворення об'єднань корпоративного 

типу. 

Спираючись на формування таких підприємств, розвивалася економіка 

США, Німеччини, Японії та інших країн. 

А, як відомо, у високорозвиненій економіці виробляється найбільші 

обсяги ВВП в розрахунку на одного працюючого, постійно підвищується якість 

і конкурентоспроможність продукції. 

Для створення умов економічного зростання необхідно вдосконалювати 

інвестиційну політику за наступними напрямками: 

- переорієнтація інвестиційної політики на наукомісткі галузі; 

- зосередження інновацій на підприємствах, в технопарках і т.д.; 

- створення умов для самостійної інноваційної діяльності. 
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Визначальною умовою переходу економіки від кризи до економічного 

зростання є взаємодія фінансової стійкості та розвиток виробництва. 

Таку взаємодію можна забезпечити за рахунок коректування 

співвідношення між елементами структури інвестицій. 

Так при розгляді за джерелами фінансування, можна сказати, що 

збільшення частки державних інвестицій торкнеться всієї структурі в цілому. 

У першу чергу з'явиться можливість оновлення основного капіталу, тобто 

впровадження нових технологій, що дозволить продукції стати більш 

конкурентоспроможною. Таким чином, можна буде провести переорієнтацію на 

експорт. Далі вивільнені власні кошти можна буде спрямувати на збільшення 

запасів. 

Але при цьому неприпустимо довгострокове бюджетне дефіцитне 

фінансування за рахунок платників податків, тому що це може призвести до 

різкого скорочення приватних інвестицій. 

Велику роль у створенні передумов для економічного зростання можуть 

зіграти і інвестиції в створення підприємств із змішаною формою власності. 

Збільшення фінансування будівництва як елемента структури інвестицій 

так само створює необхідні передумови зростання. Інвестування зведення 

об'єктів виробничого призначення дозволить знизити витрати на капітальний 

ремонт, а звільнені кошти спрямувати, наприклад, в сільське господарство. Тут 

інвестиції так само необхідні. Це і оновлення техніки, і поліпшення насіннєвої 

та кормової баз, що підвищить якість сировини, що направляється на подальшу 

переробку в промисловість (з якісною сировиною працювати набагато краще і 

легше).Підвищення частки будівництва невиробничого призначення, в першу 

чергу житла за цільовими регіональними і національними програмами, 

дозволить поліпшити умов життя населення.  А значить, підвищиться 

продуктивність праці, якість продукції і, отже, рівень заробітної плати. 

Зростання рівня доходів, при помірних темпах інфляції, призведе до 

збільшення заощаджень, які формують необхідну фінансову базу інвестицій. 

Створення необхідних умов для розвитку малого бізнесу (помірне і 

пільгове оподаткування), дозволить збільшити приплив приватних інвестицій в 

усі сфери галузі економіки. 
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Всі елементи структури інвестицій, так чи інакше, пов'язані між собою. І 

тому для формування передумов для економічного зростання не можна 

використовувати окремо, наприклад, технологічну структуру або по галузях 

економіки і т. д., а виключно в тісному взаємозв'язку. Тільки при якісному 

стрибку всього цілого можна добитися результату. 

Одним з головних елементів інноваційно-інвестиційної привабливості 

регіону є створення сприятливого інноваційно-інвестиційного клімату, при 

цьому сукупність політичних, соціально-економічних, культурних, правових та 

фінансових факторів зовнішнього середовища становить загальне уявлення про 

систему цінностей суб'єкта, в рамках якої належить діяти інвестору, оскільки 

від показників інноваційно-інвестиційного клімату залежить оцінка інвестором 

свого підприємницького ризику в сфері інноваційно актуальної діяльності. 

Інноваційно-інвестиційний простір регіонів України вкрай неоднорідний з 

огляду на те, що регіони істотно розрізняються по більшості економічних 

і соціальних параметрів. Диспропорції в розвитку регіонів свідчать про 

необхідність підвищення їх інноваційно-інвестиційної привабливості для 

вітчизняних та іноземних інвесторів. 

У контексті реформ і тенденцій розвитку економіки регіональний 

інноваційно-інвестиційний клімат сьогодні являє собою систему відносин, що 

формуються під впливом широкого кола взаємопов'язаних процесів і 

сукупності умов інноваційно-інвестиційної діяльності [242]. Різниця 

сьогоднішнього стану інвестиційного клімату окремих регіонів обумовлено 

сильно відрізняються стартовими умовами. Це рівень розвитку інфраструктури, 

фінансової та виробничої сфери, ступінь присутності природних ресурсів, 

кліматичні умови, рівнем розвитку НДДКР, наявності освітніх 

закладів. Ситуація посилюється впливом макроекономічних чинників, 

вирішальними з яких є державна політика щодо інновацій та інвестицій, 

стабільність державних інститутів, спадкоємність політичної влади, ступінь 

державного втручання в економіку, ефективність економічної політики. 

У сучасних умовах господарювання склалася певна практика, коли щодо 

окремого регіону поряд з поняттям «інноваційно-інвестиційний клімат» 

розглядається також поняття «інноваційно-інвестиційна привабливість». 
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Інноваційно-інвестиційна привабливість [214] визначається як система або 

поєднання різних об'єктивних ознак, засобів і можливостей, що обумовлюють в 

сукупності потенційний платіжний попит на інвестиції в даному регіоні у сфері 

інноваційних технологій. Вона формується з двох компонентів: інноваційно-

інвестиційного потенціалу – об'єктивних можливостей регіону та інноваційно-

інвестиційного ризику - умов діяльності інвестора та інноваційної 

організації. Разом з тим, для прийняття інноваційно-інвестиційних рішень 

недостатньо розглядати тільки потенціал або тільки ризики. Регіон може бути 

першокласним з погляду потенціалу (наприклад, має багаті сировинні ресурси), 

але з причини нестабільної політичної обстановки або високого рівня 

криміналізації може бути ризиковим і мати невисокий загальний показник 

привабливості для інвестора. 

інноваційно-інвестиційний ризик характеризує ймовірність втрати 

інвестицій і доходу від них при розробці та впровадження інноваційних 

продуктів. Він показує, чому не слід (або слід) інвестувати в дане підприємство, 

галузь, регіон чи країну. На відміну від інноваційно-інвестиційного потенціалу 

інноваційно-інвестиційний ризик схильний до змін протягом досить коротких 

проміжків часу. Деякі фактори інноваційно-інвестиційного ризику знаходяться 

під впливом політики регіональних і державних властей і можуть істотно 

змінюватися зі зміною цієї політики.  

Однак оцінка показників інноваційно-інвестиційного потенціалу та 

ризику недостатня для здійснення оцінки інноваційно-інвестиційної 

привабливості регіонів України, що характеризуються специфічними 

особливостями розвитку та функціонування. Деякі з регіонів характеризуються 

високою спрямованістю на розвиток певних галузей економіки, що визначає 

перекіс у бік тих чи інших показників.  активності, а інноваційно-інвестиційна 

привабливість регіону зумовлюється характером його активності. 

Для виявлення специфічних особливостей функціонування конкретного 

регіону необхідно провести аналіз умов здійснення інноваційно-інвестиційної 

діяльності в регіоні, який дозволить виділити основні фактори, що зміцнюють 

конкурентні позиції регіону в сферіінноваційно-інвестиційної діяльності. 
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В цілому можна констатувати розшарування між регіонами України за 

рівнем інноваційно-інвестиційної привабливості. В даний час інноваційно-

інвестиційний клімат більшості регіонів України можна охарактеризувати як 

несприятливий. Капітал як і раніше залучається в регіони, багаті природними 

ресурсами і розвиненою промисловістю. Дана ситуація вимагає розробки 

енергійної територіальної інноваційно-інвестиційної стратегії, основною метою 

якої є скорочення диспропорцій у розвитку регіонів. 

Таким чином, в даний час і в найближчій перспективі державне 

регулювання регіонального розвитку в Україні належить здійснювати в умовах 

досить високого ступеня невизначеності параметрів територіального розподілу 

інвестицій, викликаних значною децентралізацією інноваційно-інвестиційних 

процесів,кардинальною зміною складу і ролей суб'єктів, що 

приймаютьінноваційно-інвестиційні рішення.  Приватний інвестор, що 

прийшов на зміну державному фінансуванню, змінив пріоритети та характер 

регіонального розвитку в Україні. Це обумовило перерозподілінвестиційних 

надходжень від зовнішніх і внутрішніх інвесторівдля вирішення 

проблемрегіонів та змінило розмір їх бюджетного фінансування. 

У свою чергу, широке розмаїття і надзвичайна значимість для приватних 

інвесторів безлічі регіональних факторів, що диференціюють території за 

ступенем сприятливості в них умов для інвестування, визначили необхідність 

розширення застосування в державному регулюванні економіки України 

концепції інвестиційного клімату, відповідно до якої всі регіони країни 

розглядаються як якісь відкриті системи, і, за аналогією з корпораціями, 

масштаби інвестування в них в значній мірі визначаються їх привабливістю для 

інвесторів [77]. При цьому застосування до досліджень регіональних 

особливостей інвестування в Україні зазначеної концепції, що базується в чому 

на ринковому саморегулюванні інвестиційних процесів, не виключає 

необхідності їх ефективного державного регулювання в умовах ринку, яке 

неможливе без відповідної цим умовам науково обґрунтованої методології [79]. 

Щоброзуміти інвестиційний характер процесів, що відбуваютьсяв 

регіонах України та оцінити вплив держави на ці процеси необхідно мати 

методологію, яка:має цільовий характер, тобто  спрямована, в першу чергу, на 
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вирішення завдання вдосконалення наукового забезпечення державного 

управління регіональним розвитком; 

- забезпечує комплексність досліджень регіональних інноваційно-

інвестиційних процесів, яка передбачає облік безлічі різних аспектів, серед 

яких і ті, що визначають їх сучасні особливості, і ті, що, ймовірно, будуть 

визначати їх розвиток в перспективі, тобто забезпечує можливість здійснення 

аналізу та прогнозування, а також вибору методів державного регулювання 

інноваційно-інвестиційних процесів в регіонах Українина єдиній 

методологічній основі. 

Робимо висновок, що забезпечення наукової складової в стратегічному 

розвитку регіонів зможе підвищити роль державного управління вінноваційно-

інвестиційному  розвитку та дасть можливість,  використовуючи регіональні 

особливості, покращити  інвестування в Україну. 

Оцінка інноваційно-інвестиційної привабливості регіонів і пошук шляхів 

її підвищення є одним із головнихзавдань інноваційно-інвестиційної політики 

держави. 

Серед основних проблем, що перешкоджають ефективному розвитку 

українських регіонів, можна назвати недостатність інвестиційних ресурсів для 

реалізації їх стратегічних цілей і завдань. Пошук стабільних джерел 

інвестиційних ресурсів, розробка дієвих регіональних механізмів їх 

трансформації в інвестиції, в основний капітал, а також ефективне розміщення 

інвестицій у реальному секторі, тобто всебічна активізація регіональних 

інвестиційних процесів, набуває на сучасному етапі особливу значимість для 

всіх без винятку суб'єктів України, стає одним з головних завдань державного 

регулювання [68]. На думку фахівців, що займаються дослідженнями 

інвестиційної привабливості регіонів, забезпечити приплив інвестицій в 

економіку регіону можна двома способами: 

1) за допомогою прямого - нормативно-правового 

регулювання інвестиційної активності; 

2) за допомогою непрямого регулювання, заснованого на 

управлінні інноваційно-інвестиційною привабливістю регіону [204]. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn6
http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn7
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Слід підкреслити, що в регіонах, що мають найбільш сприятливі 

законодавчі умови, спостерігається, висока концентрація іноземних інвесторів, 

для яких наявність розвиненої правової бази є в деякій мірі гарантією 

збереження своїх засобів на території іншої держави. 

Проте правове забезпечення є лише можливою передумовою для 

активізації інноваційно-інвестиційної діяльності. Основне тут-розуміння 

значення та ролі непрямого регулювання, що засноване на використанні 

інвестиційної привабливістю регіону та сприяє активізації інвестиційної 

діяльності. Воно виступає як індикатор соціально-економічний розвитку 

регіонів. Управління інвестиційною привабливістю регіону ефективне лише з 

врахуванням стану кожного господарюючого суб'єкта, що визначає добробут і 

соціально-економічний розвиток  регіонів та України в цілому . 

Іншими словами інвестиційні ресурси головним чином акумулюються в 

тих регіонах, в яких є умови для виробництва конкурентної продукції, які 

мають менші ризики і при інших рівних умовах більш розвинену виробничу, 

соціальну і ринкову інфраструктуру. Крім зазначених зовнішніх чинників на 

рішення про направлення інвестування істотний вплив робить державне 

регулювання економіки, зокрема, податкова, інвестиційна, інноваційна, 

природоохоронна та інші політики.
.
 

Серед найбільш значущих чинників зовнішнього середовища, які 

впливають на інноваційно-інвестиційну привабливість регіону, на нашу думку, 

слід виділити наступні фактори: політичні;ресурсно-

сировинні;виробничі;споживчі;інвестиційні;екологічні;економічні;кадрові;соці

альні;інноваційні [27]. 

До політичних факторів зовнішнього середовища, що робить істотний 

вплив на інноваційно-інвестиційну привабливість, можна віднести 

криміналізацію суспільства, недієздатність адміністрації в багатьох регіонах, 

неготовність регіонів до існування і розвитку в ринкових умовах, не кажучи 

про умови інноваційної економіки. Слід підкреслити, що політичні чинники 

найбільш значимі для іноземних інвесторів, ніж для 

вітчизняних. Непередбачуваність політичної ситуації в країні не може не 

відбитися на політичній стабільності регіонів. І якщо при цьому 
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українськіінвестори можуть подолати відомі труднощі, пов'язані з відкриттям, 

веденням і управлінням бізнесом, оскільки володіють певними знаннями про 

країну і йдуть на відому частку ризику, то іноземні інвестори з величезною 

обережністю ставляться до можливого вкладенню інвестицій в економіку. 

Інтенсивність і рівень припливу інвестицій в той чи інший регіон тісним 

чином пов'язана з політичною стабільністю в країні і в розглянутому 

регіоні. Ставлення адміністративних органів влади до бізнесу виражається у 

встановленні різних пільг або мит, які або розвивають бізнес у регіоні, або 

витісняють його, створюючи нерівноправні умови для різних 

організацій.Зустрічаються випадки використання прийомів лобіювання 

інтересів певних промислових груп в урядових установах, що також впливає на 

весь бізнес в цілому [79]. 

Ресурсно-сировинні фактори зовнішнього середовища, що роблять вплив 

на інноваційно-інвестиційну привабливість регіонів, характеризуються 

географічним положенням, протяжністю і освоєнням території, 

характеристиками ґрунтового покриву, що склалися кліматичними умовами, 

наявністю і концентрацією корисних копалин, ступенем використання 

енергетичних і біологічних ресурсів, наявністю рекреаційних та запасами 

водних ресурсів. 

Виробничі фактори. Їх вплив на інноваційно-інвестиційну привабливість 

регіону часто настільки очевидно, що їх можна вважати основним двигуном 

виробничого - і ширше - соціального прогресу. Революційні технологічні зміни 

й відкриття останніх десятиліть, наприклад, бурхливий розвиток 

інформаційних технологій, нанотехнологій, лазерних і ядерних технологій, нові 

види зв'язку, транспорту, зброї та багато іншого, представляють великі 

можливості для регіонального розвитку. Найчастіше деякі відкриття можуть 

створювати нові галузі промисловості і закривати старі.  

Дія виробничих факторів має суттєвий вплив , так якнові технології  на 

нинішньому етапі розвитку суспільства відіграють вирішальну роль не тільки в 

модернізації виробництва і стану людського потенціалу  в регіоні. 

Споживчі фактори,що роблять вплив на інноваційно-інвестиційну 

привабливість регіону, відбивають можливості економічних суб'єктів регіону, у 
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якості яких виступають як підприємства та організації, так і різні групи 

населення, брати участь в інвестиційній діяльності регіону, чинити на неї 

вплив, сприяти її активізації. Сукупна купівельна спроможність населення 

регіону безпосереднім чином впливає на розвиток тих чи інших видів бізнесу, 

пов'язаних із споживанням харчових продуктів, товарів повсякденного попиту, 

предметів розкоші та іміджу. Від того, наскільки високою вона стане в тому чи 

іншому регіоні буде залежати розширення різних видів бізнесу, залучення 

додаткових інвестицій у їх перспективний розвиток. 

Інвестиційні чинники відображають повноцінність інвестиційної 

інфраструктури регіону, насамперед розподільної і накопичувальної системи: 

тобто розвиток банків, страхових компаній, пайових та інвестиційних фондів, 

що функціонують на території регіону, активність фондового ринку, оскільки 

інвесторам необхідно дати можливість управляти ризиками, тобто надати їм 

адекватні фінансові інструменти [57]. До інвестиційних факторів можна 

віднести наявність спеціалізованих депозитарних і розрахунково-

клірінговихорганізацій, спеціалізованих фірм, що надають консалтингові 

послуги [57] фірм, що спеціалізуються на наданні лізингових послуг. 

Екологічні факториявляють собою сукупність чисто природних і 

природно-антропогенних факторів, які не є засобами праці, предметами 

споживання або джерелами енергії та сировини, але що роблять безпосередній 

вплив на інвестиційну привабливість регіону.До таких факторів належать 

рівень чистоти споживаної води; лісистість території і різноманітність зелених 

насаджень; режим зволоження; зсувна небезпека; тип ґрунтів; рельєф 

місцевості; вітрової і температурний режим; сейсмічність території; 

забруднення повітряного басейну; шумове, радіаційне та інше антропогенне 

забруднення і т. п.  

Економічні фактори характеризують стан і тип економіки регіону, ступінь 

її розвиненості, економічний потенціал регіону і характеризуються такими 

показниками, як стан промислового комплексу в регіоні, рівень розвитку 

сільського господарства, обсяг виробленого валового національного продукту і 

його частка в загальному обсязі валового внутрішнього продукту країни. 
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Кадрові фактори, що впливають на інноваційно-інвестиційну 

привабливість регіону, визначаються наявністю робочої сили, яка має високий 

рівень освіти та професійної підготовленості, характеризуються здоров'ям, 

працездатністю та відтворенням кадрового потенціалу регіону. 

Соціальні фактори регіонів визначаються соціальною сферою, яка 

«носить яскраво виражений територіальний характер, оскільки безпосереднім 

чином пов'язана з обслуговуванням людей, що проживають у різних 

поселеннях, на різних територіях, у різних регіонах». Основними показниками 

соціальних умов регіону є житлові умови населення, рівень благоустрою 

населених пунктів, структура житлового фонду, в тому числі за формами 

власності, кількість установ і організацій системи освіти, кількість студентів, 

аспірантів і педагогічних кадрів, рівень охорони здоров'я в регіоні  

Інноваційні фактори визначаються наявністю унікальних напрямів 

наукових розробок; ступенем концентрації наукових організацій і наукомістких 

промислових компаній; кількістю і якістю організаційних форм інноваційної 

діяльності на території конкретного регіону, наприклад технополісів, 

технопарків, бізнес-інкубаторів, малих інноваційних підприємств, у тому числі 

венчурних фірм; якістю інноваційних продуктів, технологій і послуг; наявністю 

попиту на інновації з боку вітчизняних споживачів; кількістю інноваційних ідей 

з боку вітчизняних виробників; активною взаємодією між вітчизняними 

виробниками інновацій та їх споживачами, по можливості, не тільки всередині 

країни, але і на міжнародному рівні; рівнем науково-технічного потенціалу, що 

обумовлює можливості для розвитку наукомістких виробництв. 

Фактори зовнішнього середовища також впливають  інвестиційну 

привабливість, їх слід розділяти на прямі і непрямі чинники, а все зовнішнє 

середовище на середовище прямого і непрямого впливу. 

Як випливає з рис. 1.1фактори зовнішнього середовища характеризують 

стан соціально-економічного розвитку регіону і визначають стан інвестиційної 

привабливості, оскільки саме взаємодія факторів зовнішнього середовища в 

сукупності зі сформованою в регіоні інвестиційною активністю формують 

інвестиційний потенціал та інвестиційні ризики в регіоні. При цьому їх 

комплексна взаємодія визначає рівень розвитку регіону. 
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Стосовно до Черкаського регіону дані фактори можна розглядати також 

як сукупність внутрішніх для економіки даного регіону керованих факторів. 

Слід зазначити, що саме інноваційні чинники є чинниками прямого впливу на 

інвестиційну привабливість регіону, вони безпосереднім чином пов'язані з 

іншими як прямими, так і непрямими факторами. 

 

Рис. 1.1. Фактори зовнішнього середовища, що роблять вплив на інвестиційну 

привабливість регіону 

 

Таким чином, перш ніж зробити висновок про рівень регіонального 

розвитку, необхідно оцінити безліч факторів, що визначають ефективність 

функціонування економіки. Враховуючи широкий діапазон варіантів поєднання 

різних значень цих факторів, доводиться оцінювати сукупний вплив і 

результати взаємодії цих факторів, тобто оцінювати інвестиційну 

привабливість регіону, яка дозволяє отримати комплексну оцінку факторів 

регіонального розвитку, встановити взаємний вплив між ними, виявити слабкі і 

Інноваційно-

інвестиційна 

привабливість 

регіону 
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сильні сторони в зміцненні ринкових позицій регіону. Покращення 

інвестиційної кліматуможе стимулювати інвесторів, а також підвищити 

конкуренцію на ринку товарів і послуг. Одночасно з цим відбувається приплив 

інвестиційних ресурсів, що дає можливість органам управління покращити 

регіональний розвиток  -цим проявляється активна участь держави у проведенні 

інноваційної політики. 

Технологічне лідерство розвинутих країн обумовлено наступними 

закономірностями [131] – інноваційні системи, що представляють собою 

сукупність взаємопов'язаних організацій, що здійснюють виробництво і 

реалізацію наукових знань і технологій; 

- підприємницький сектор відіграє провідну роль у проведенні досліджень 

і розробок, випереджаючи університети та державні лабораторії за обсягами 

витрат на дослідні роботи, чисельності наукових кадрів, кількістю патентів; 

- забезпечення кумулятивного процесу знань через державне 

регулювання. Інвестиції в науку і освіту можуть бути ефективними тільки в 

довгостроковій перспективі. Інструментами державного регулювання наукових 

досліджень є державні замовлення на проведення дослідних робіт, система 

стимулюючих заходів. 

 

 

1.2. Формування інноваційно-інвестиційної політики регіону 

 

 

Встановлено, що основним завданням інноваційно-інвестиційної політики 

регіонального розвитку є своєчасне залучення інвестиційних ресурсів у 

високоефективні і конкурентоспроможні виробництва регіону, розвиток яких 

сприятиме зміцненню регіонального потенціалу і як наслідок – економічному 

зростанню та підвищенню конкурентоспроможності регіону на вітчизняному та 

світовому ринках. З іншого боку, основою економічного розвитку та 

забезпечення умов для економічного зростання є інновації та інноваційні 

процеси, їх втілення у новій продукції, виробництві, техніці та послугах. 
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Таким чином, однією з основних передумов економічного розвитку і 

зростання регіонів є удосконалення державної регіональної економічної 

політики в частині орієнтації на створення, впровадження та комерціалізацію 

інноваційних ідей, тобто на активізацію  інноваційно-інноваційних процесів в 

регіонах України. 

В цьому аспекті ефективність регіональної інноваційно-інвестиційної 

політики, що кореспондується з пріоритетами з державної регіональної 

економічної політики визначається: 

кількістю і якістю організаційних форм інноваційної діяльності на 

території конкретного регіону (зокрема, технополісів, технопарків, бізнес-

інкубаторів, малих інноваційних підприємств, у тому числі венчурних фірм, що 

організовані за рахунок залучення інвестицій); 

якістю інноваційних продуктів, технологій і послуг; 

наявністю попиту на інновації у вітчизняних споживачів; 

кількістю впроваджень інноваційних ідей вітчизняними виробниками; 

активною взаємодією між вітчизняними виробниками інновацій та їх 

споживачами (за можливості, не лише в межах національної економіки, а й на 

міжнародному рівні); 

рівнем інвестиційної привабливості регіонів; 

обсягом залучення інвестиційного капіталу.  

Основними джерелами інвестицій в інновації є: власні фінансові ресурси 

суб’єктів господарювання та інші види їх активів (основні засоби, земельні 

ділянки, промислова власність тощо), залучені кошти; кошти державного та 

місцевих бюджетів; іноземні інвестиції, надані у формі фінансової чи іншої 

участі в статутному капіталі; кредити (в тому числі державні, комерційних 

банків та іноземних інвесторів) [187]. 

Інвестування створення найбільш ефективної для регіону інноваційної 

інфраструктури дозволить активізувати взаємодію між вітчизняними 

виробниками інновацій та їх споживачами, при цьому попит на інноваційні 

продукти і пропозиція інноваційних ідей з боку вітчизняних виробників 

сформує регіональний ринок інновацій. 
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Активізувати ці процеси можливо шляхом впровадження механізму 

регулювання інноваційно-інвестиційного процесу (рис. 1.2), який формується 

наступним чином: на вхід системи надходять наявні в розпорядженні регіону 

інвестиційні ресурси: кредитні, банківські, рекреаційні (важливим в такому 

випадку є дослідження структури інвестиційних ресурсів та джерел їх 

залучення).

 

Рис. 1.2. Механізм регулювання інтегрованого інноваційно-інвестиційного 

процесу в регіоні 

 

Актуальним при цьому є дослідження ступеня використання цих ресурсів 

для досягнення конкретних інвестиційних цілей з позиції формування 

інвестиційного потенціалу регіону та якими є результати їх використання. На 

виході системи передбачається отримання інноваційних продуктів, що 

вироблені з використанням залучених інвестиційних ресурсів. 

Об’єктами інноваційно-інвестиційного процесу є, насамперед, провідні 

підприємства реального сектору регіональної економіки. Наприклад, в 

Черкаському регіоні це підприємства харчової, хімічної та машинобудівної 

промисловості.  

В якості суб’єктів інноваційно-інвестиційного процесу виступають 

потенційні інвестори регіону, що готові вкладати ресурси в інвестиційні 

об’єкти з метою отримання інвестиційного доходу за рахунок виготовлення 
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інноваційного продукту. Необхідно враховувати, що потенційним інвестором у 

низці випадків може бути держава. Так, визначальною є роль держави при 

непрямому фінансовому забезпеченні (наприклад, в частині надання різних 

пільг) пріоритетних інноваційно-інвестиційних проектів. 

Дослідження інвестиційних процесів в умовах становлення інноваційної 

економіки, методів управління ними, а також виявлення їх специфічних 

особливостей має істотне значення для формування сприятливого 

інвестиційного політики, яка є одним з факторів розвитку економіки України та 

підвищення її конкурентоспроможності на світових ринках. 

Запропоновано розглядати можливість виникнення синергії 

взаємопов’язаних інноваційно-інвестиційних процесів в межах регіону. За умов 

їх паралельного протікання не відбувається ефективного розвитку науки через 

відсутність належного фінансування, в свою чергу інвестор (особливо 

іноземний) не зацікавлений вкладати кошти, якщо проект не є інноваційним. 

Тому важливими стають механізми встановлення взаємодії і визначення 

синергетичних ефектів за рахунок об’єднання процесів у рамках інтеграційних 

утворень (рис. 1.3). 

Досягнення синергії взаємодії інноваційно-інвестиційних детермінант 

регіонального розвитку відбувається за рахунок інтеграції їх компонентів, що 

призводить до якісних структурних змін та підвищення показників 

життєдіяльності регіону,  проходження точки біфуркації, забезпечення 

переходу на новий, більш диференційований і високий рівень впорядкованості 

соціально-економічної системи. 

Інноваційні та інвестиційні процеси в регіоні є взаємозалежними: так як 

сьогодні загалом національна економіка та зокрема економіка кожного 

окремого взятого регіону потребує залучення інвестиційних коштів. В свою 

чергу інвестиції мають спрямовуватись на активізацію інноваційних видів 

економічної діяльності. 
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Рис. 1.3 Формування синергетичного ефекту взаємодії інноваційно-

інвестиційних детермінант розвитку продуктивних сил регіону 

 Джерело: розроблено автором 
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процеси, інвестиційна діяльність, інвестиційний потенціал та інвестиційний 

клімат. При цьому відразу ж підкреслимо, що оптимальний інвестиційний 

потенціал та інвестиційний клімат (держави або регіону) можуть формуватися 

виключно за умови проведення осмисленої і економічно грамотної 

інвестиційної політики. Таким чином, ефективна інвестиційна політика 

держави є інструментом формування сприятливого інвестиційного клімату. 

На сьогоднішній день існує значна кількість підходів до визначення 

сутності та економічного змісту інвестиційної політики, наприклад, у сучасній 

економічній літературі можна зустріти такі визначення. 

Традиційно інвестиційна політика визначається як «система заходів, 

спрямованих на встановлення структури і масштабів інвестицій, напрямків їх 

використання та джерел отримання в сферах і галузяхекономіки ». 

Інвестиційна політика, як складова частина соціально-економічної 

політики економічної системи певного рівня управління, являє собою комплекс 

заходів  з організації, фінансування та управління інвестиційною діяльністю, 

спрямованих на досягнення цілей, вирішення стратегічних завдань, реалізацію 

різних інтересів при оптимальному для інвестора співвідношенні прибутковості 

і ризику [22]. 

Інвестиційна політика являє собою частину загальної фінансової стратегії 

підприємства, яка полягає у виборі і реалізації найбільш ефективних форм 

реальних і фінансових інвестицій з метою забезпечення високих темпів його 

розвитку і розширення економічного потенціалу господарської діяльності [22]. 

Дані визначення досить повно характеризують основний економічний 

сенс і необхідність проведення інвестиційної політики, однак є досить 

загальними або «універсальними», в той час як інвестиційна політика може 

бути як державною, так і регіональною, галузевою чи інвестиційною політикою 

окремих суб'єктів господарювання (підприємств, організацій, фірм). У 

регіональному аспекті інвестиційна політика, що є підсистемою інвестиційної 

політики держави, має деякі специфічні особливості, притаманні лише 

конкретному розглянутомурегіону.Серед таких особливостей на першому місці 

необхідно враховувати специфіку соціально-економічної політики регіону, його 

виробничо-ресурсний потенціал, природно-кліматичні умови та географічне 
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положення, інвестиційний клімат території, можливості залучення іноземних 

інвестицій в конкретну область і пов'язані з цим ризики. Слід зазначити, що 

ефективність регіональної інвестиційної політики тісним чином пов'язана з тим, 

наскільки державні органи загальнодержавного і регіонального рівня 

взаємодіють між собою і яким чином організована ця взаємодія. 

Основним завданням інвестиційної політики регіону, на нашу думку, є 

своєчасне залучення інвестиційних ресурсів у високоефективні і 

конкурентоспроможні виробництва, розвиток яких сприятиме підвищенню 

інвестиційного потенціалу регіону і як наслідок – економічному зростанню та 

зростанню конкурентоспроможності продукції регіону на вітчизняному та 

світовому ринках. З іншого боку основою економічного розвитку та 

забезпечення умов для економічного зростання є інновації та інноваційні 

процеси, їх втілення у нових продуктах, виробництвах, техніці чи послугах. На 

думку Д.І. Кокуріна [127] «забезпечення придбаними перевагами окремої 

фірми і національної економіки пов'язане зі здатністю ефективно створювати і 

використовувати нововведення, підвищують продуктивність застосування 

виробничих ресурсів, на мікро-і макрорівні». 

Таким чином, однією з основних передумов економічного розвитку і 

зростання регіонів в існуючій економічній системі України є заснування 

інвестиційної політики, орієнтованої на створення, впровадження та 

комерціалізацію інноваційних ідей, тобто інвестиційно-інноваційну 

політику. Слід зазначити, що поняття інноваційної політики є широко 

використовуваним і законодавчо закріпленим, зокрема, під державною 

інноваційною політикою «розуміється комплекс цілей, а також методів впливу 

державних структур на економіку і суспільство в цілому, пов'язаних з 

ініціюванням іпідвищенням економічної та соціальної ефективності 

інноваційних процесів» [92]. 

Розробка та забезпечення інноваційної політики здійснюється такими 

державними структурами, як Департамент інвестиційно-інноваційної політики 

та розвитку державно-приватного партнерства, що є самостійним структурним 

підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку. 

Відмічені державні структури  які визначають пріоритети в розвитку народного 

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn3
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господарства в країні в цілому і за її регіонами, розробляють заходи щодо 

підвищення інвестиційної активності, організують розроблення державних 

цільових програм щодо розвитку пріоритетних галузей і сфер економіки та 

вирішення першочергових завдань. Разом з тим, здійснення інноваційної 

діяльності традиційно відбувається в системі наукових досліджень і розробок, 

які на сьогоднішній день є багатофункціональними послугами, орієнтованими 

на інтереси суспільства і виробництва. Наукова діяльність, в якій формується 

інтелектуальний потенціал країни, виділяється як найбільш активно розвинутий 

підрозділ сфери послуг, визначає динаміку розвитку всього третинного сектору 

економіки. 

1. Розглядаючи основні економічні проблеми та шляхи їх вирішення, 

необхідно відзначити, що в даний час після помітного спаду розвитку інновацій 

у 1991-1997 роках, намітилися тенденції до зростання інноваційної 

активності. У ряді країн управлінський тип економіки змінюється 

інноваційним, що визначається сутністю управлінських заходів, які в будь-

якому випадку так чи інакше спрямовані і ґрунтуються на нововведеннях в 

економічному, виробничому або збутовому потенціалах підприємства. Це не 

тільки створення нових товарів і технологій, але і новий тип управління і 

продажів, в тому числі і наукової, інтелектуальної продукції [94]. 

2. Підвищена увага до інноваційної складової економіки останнім часом 

характерна і для України, яка здійснює перехід до постіндустріальної 

інноваційної економіки, заснованої на знаннях, інтелектуальному потенціалі, 

підтримки наукомістких технологій і виробництв. На думку зарубіжних і 

вітчизняних вчених і практиків інноваційна модель української економіки в 

цілому не тільки має позитивну оцінку [101], але і є єдино можливою для 

підтримки високих темпів зростання ВВП і рівня життя в Україні. Стратегія 

інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних 

викликів систематизує і конкретизує законодавчі, нормативні та інші засади 

організації наукової, науково-технічної, інноваційної та підприємницької 

діяльності, що містяться в сучасному законодавстві України, нормативних та 

програмних документах органів державної влади і разом з іншими державними 

стратегічними документами є стрижневою основою для подальшого розвитку 

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn6
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законодавчої і нормативної бази в цій сфері, для формування державних, 

регіональних і галузевих програм інноваційного розвитку, забезпечення 

скоординованої діяльності влади, суспільства, підприємництва, науки та 

освіти – всіх головних учасників національної інноваційної системи. 

Відповідно до наведеної стратегії головна системна проблема полягає в 

тому, що результативність, якість функціонування і структура креативної 

частини національної інноваційної системи – сектору досліджень і розробок, 

освіти, винахідництва – не повною мірою відповідають потенційним потребам 

інтенсивного розвитку економіки. З іншого боку, структурно відстала, 

технологічно низькоукладна вітчизняна економіка, отримана у спадок від 

СРСР, а також система підприємництва, що склалася під впливом нав’язаних 

Україні ззовні неоліберальних реформ, залишаються вкрай неприйнятними до 

сучасних досягнень науки та технологічних інновацій. 

За оцінками вітчизняних економістів подолання цих негативних факторів 

можливе лише з здійсненням інноваційно-технологічного прориву, модель 

якого розроблена і запропонована для подальшого впровадження в політичному 

та економічному житті країни, при цьому підкреслюється необхідність 

орієнтації бізнесу і держави на освоєння та поширення останніх поколінь 

п'ятого технологічного укладу і перших поколінь шостого технологічного 

укладу [209]. 

Інноваційні процеси в економіці не набули вагомих масштабів, кількість 

підприємств, що впроваджують інновації, зменшується з кожним роком і 

становить зараз 12–14%, що менше в 3–4 рази, ніж в інноваційно розвинутих 

економіках. Наукоємність промислового виробництва знаходиться на рівні 

0,3%, що на порядок менше від світового рівня. При цьому майже третина 

коштів, що витрачаються на інноваційну діяльність, припадає на закупівлю 

обладнання, в той час як на придбання прав на нову інтелектуальну власність 

або на проведення НДДКР витрати на порядок менші. Майже половина 

інноваційних підприємств взагалі не фінансують проведення в інтересах свого 

виробництва наукових досліджень. 

Таке становище обумовлено як браком коштів, так і відсутністю в останні 

роки дійової державної системи стимулювання інноваційної діяльності, зачатки 
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якої були поступово скасовані щорічними в останні 5 років поправками до 

відповідних бюджетних та інших законів. 

3. Проте низький рівень наукоємності вітчизняного виробництва 

визначається не тільки дефіцитом грошей або браком стимулів і пільг. 

Фундаментальне значення має структура економіки. В українській економіці 

домінують низькотехнологічні галузі виробництва, які природно відносяться до 

малонаукоємних галузей: добувна і паливна – 0,8–1%; харчова, легка 

промисловість, агропромисловість – 1,2%. У цілому в Україні домінує 

відтворення виробництва 3-го технологічного укладу (гірнича металургія, 

залізничний транспорт, багатотоннажна неорганічна хімія та ін.). Відповідно 

майже 95% вітчизняної продукції належить до виробництв 3-го та 4-го 

технологічних укладів. Зростання ВВП за рахунок введення нових технологій в 

Україні оцінюється всього у 0,7–1% [179]. 

Найбільш інформативну оцінку стану інноваційного розвитку України в 

розрізі ключових факторів, що його визначають, отримано на основі 

використання індикаторів Європейського інноваційного табло, які включають 

п’ять груп індикаторів: «рушійні сили інновацій», «створення нових знань», 

«інновації та підприємництво», «індикатори застосування інновацій», 

«інтелектуальна власність» [додаток 6]. Для об’єктивної оцінки стану 

інноваційного розвитку України важливе значення має визначення її відносної 

позиції в рамках країн ЄС за допомогою Європейського інноваційного індексу, 

Європейського інноваційного табло (ЄІТ). 

За ЄІТ Україна знаходиться в останній за рівнем інноваційності четвертій 

групі – «країни, що рухаються навздогін» зі значенням індексу 0,23. Цю групу 

складають: Угорщина – 0,24, Росія – 0,23, Україна – 0,23, Латвія – 0,22, Польща 

– 0,21, Хорватія, Греція – 0,20, Болгарія – 0,19, Румунія – 0,16, Турція – 0,08. У 

порівнянні  з іншими країнами ЄС відставання України становить: від «країн-

лідерів» – приблизно у 3 рази (Швеція – 0,68), від «країн-послідовників» – 2 

рази (Великобританія – 0,48), від країн «помірні інноватори» – 1,6 рази 

(Норвегія – 0,35) [179 ]. 

Ранжування країн на основі цього комплексного індикатора інноваційного 

розвитку має цінність в тому плані, що цей показник визначає, наскільки 
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економічне зростання країни базується на інноваціях. Причому інновації в 

термінах ЄІТ розуміються в більш широкому контексті, ніж просто 

технологічні нововведення. Окрім досліджень, розробок, технологій, вони 

включають показники технологічних дифузій, показники поширення нових 

знань і ступінь використання інформаційних технологій. 

З наведених даних видно, що переміщення України сходинками 

інноваційного розвитку вимагатиме величезних зусиль, ресурсів, політичної 

волі і високої мобілізованості суспільства. Проте для окремих секторів 

вітчизняної економіки ці зусилля мають бути ще більшими, ніж в цілому по 

всій економіці. У першу чергу це стосується аграрного сектору, галузі легкої 

промисловості та фармацевтики [179]. 

Зрозуміло, загальна орієнтація України на побудову інноваційної 

економіки та посилення інноваційної політики повинна здійснюватися за 

безпосередньої участі у ній регіонів.Регіональна інноваційна політика є 

невід'ємною частиною загальнодержавної інноваційної політики і спрямована 

на перетворення потенційного науково-технічного прогресу в реальний, 

втілений в нових або вдосконалених продуктах, що реалізуються на ринках, 

нової або вдосконаленої техніки, технології, технологічних процесах або 

послугах, необхідних для розвитку регіону і використовуваних у господарській 

діяльності. Для її ефективної реалізації необхідною умовою є вкладення 

інвестицій в науку і розробки як з боку державного чи регіонального бюджету, 

так і шляхом залученнякоштів з інших джерел. 

Першорядне значення тут має наявність законодавства, що передбачає 

інвестиційно-інноваційну політику регіону, зокрема, для інвесторів – 

гарантування їх майнових прав і пільговий податковий режим. 

На наш погляд, основним завданням держави на регіональному рівні має 

стати створення національної інноваційної політики, ефективність якої 

визначається виконанням наступних п'яти умов: 

1. Кількістю і якістю організаційних форм інноваційної діяльності на 

території конкретного регіону, наприклад технополісів, технопарків, бізнес-

інкубаторів, малих інноваційних підприємств, у тому числі венчурних фірм. 

2. Якістю інноваційних продуктів, технологій і послуг. 
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3. Наявністю попиту на інновації з боку вітчизняних споживачів. 

4. Кількістю інноваційних ідей з боку вітчизняних виробників. 

5. Активною взаємодією між вітчизняними виробниками інновацій та їх 

споживачами, по можливості, не тільки всередині країни, але і на 

міжнародному рівні. 

Виконання першої умови має цілий ряд труднощів, які будуть різними для 

кожного конкретного регіону. Створення в кожному регіоні структур, які 

підтримують розвиток інноваційної діяльності, має починатися з аналізу 

існуючих організацій та їх реальної необхідності, виявлення «слабких» місць 

інноваційної інфраструктури та їх посилення. На макрорівні дана задача 

повинна виконуватися шляхом ведення цілеспрямованої інноваційної політики, 

що підтримує розвиток нових форм інноваційного підприємництва, які 

дозволяють підвищити інноваційну активність регіону. Як зазначається в роботі 

Мединського В.Г. і Ільдеменова С.В. [159] «ефективність сучасної науково-

технічної політики більшості економічно розвинених країн визначається не 

тільки вибором основних пріоритетів в інноваційній сфері, а й, як правило, 

формуванням гнучкого механізму малого підприємництва, здатного подолати в 

процесі своєї діяльності організаційно-економічні недоліки відомчого 

монополізму, який робить негативний вплив на розвиток інноваційного 

процесу». На мікрорівні на підприємствах, що виробляють наукомістку 

продукцію, необхідним є не тільки збереження обсягів випуску, але і їх суттєве 

збільшення. Основними труднощами при цьому стає те, що витрати на таку 

продукцію значно перевищують світові ціни, а продуктивність праці у багато 

разів відстає від продуктивності на провідних підприємствах світу, оскільки 

рівень бюджетного фінансування інноваційних розробок в нашій країні 

останнім часом вкрай низький. 

Основні джерела інвестицій в інновації наступні: 

- власні фінансові кошти, інші види активів (основні фонди, земельні 

ділянки, промислова власність тощо) та залучені кошти; 

- асигнування із державного, регіональних та місцевих бюджетів; 

- іноземні інвестиції, надані у формі фінансової чи іншої участі в 

статутному капіталі; 

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn8
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- кредити, у тому числі державні на поворотній основі, комерційних 

банків та іноземних інвесторів. 

На наш погляд, одним з дієвих інструментів залучення інвестицій в 

інноваційну сферу може бути активізація в країні та її регіонах венчурного 

(ризикового) бізнесу. До недавнього часу широкого поширення в нашій країні 

дана форма фінансування інновацій не отримала, проте в західних країнах цей 

напрям вкладення коштів є одним з пріоритетних для впровадження винаходів, 

нововведень і високих технологій в різних областях діяльності.  

Інноваційна політика регіону повинна включати ряд аспектів, пов'язаних з 

впровадженням і розвитком венчурного бізнесу в регіонах.  

Традиційно для  заснування підприємства з венчурним капіталом 

потрібно :ідеї нововведення; потреби в реалізації цієї ідеї;особа, що може 

організувати;наявність ризикового капіталу для фінансування цього 

підприємства. 

Певні складнощі при цьому виникають для виконання четвертої умови, 

проте підтримка регіональних влад у частині компенсації виникаючих ризиків 

зможе надати позитивний вплив на розвиток і формування ризикового капіталу. 

Створення найбільш ефективної для регіону інноваційної інфраструктури 

дозволить активізувати взаємодію між вітчизняними виробниками інновацій та 

їх споживачами, при цьому попит на інноваційні продукти і пропозиція 

інноваційних ідей з боку вітчизняних виробників формує регіональний ринок 

інновацій. 

Якісний рівень інноваційних продуктів, технологій і послуг залежить від 

багатьох факторів, серед яких можна виділити початкову експертизу, необхідну 

для відбору пріоритетних інноваційних проектів з усього переліку проектів, 

запропонованих до реалізації, контроль за ходом виконання проекту, 

обов'язкове узгодження окремих етапів реалізації проекту із замовниками. 

Сучасний стан інноваційної діяльності в регіонах характеризується 

слабким її розвитком, що в першучергу пов'язано з тим, що державна 

інноваційна політика в країні не реалізована в повному обсязі, а підтримка 

суб'єктів інноваційної діяльності на регіональному рівні здійснюється вкрай 

слабо. Розглядаючи перспективи розвитку українських регіонів, на нашу думку, 
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основний акцент слід зробити на активізації інноваційної діяльності, залученні 

інвестиційних ресурсів у цю сферу, формуванні теоретично 

обґрунтованоїінвестиційно-інноваційної політики регіону, спрямованої на його 

економічне зростання. 

 

 

1.3. Методологія формування інноваційно-інвестиційного потенціалу регіону 

на основі системного підходу 

 

 

Основою забезпечення соціально-економічного розвитку регіону є 

інвестиційно-інноваційний потенціал, якому притаманна наявність кількісних 

та якісних характеристик, що відображають сукупність інвестиційних та 

інноваційних ресурсів, а саме матеріально-технічних, фінансових та 

нематеріальних активів.  

Створення основних виробничих фондів, що базуютьсяна якісно-нових 

інноваційно-технологічних системах з високоювіддачею, є  результатом 

формування інвестиційно-інноваційного потенціалута його використання  у 

відтворювані процесів в регіоні. Реалізувати інноваційний потенціал можливо в 

процесі створення як основного капіталу  так і інформаційних ресурсів та 

людського капіталу.Процес перетворення інвестиційних товарів в інвестиційні 

ресурси відбувається на основі законів ринку: попиту і пропозиції, конкуренції 

та ін. При цьому змінюється структура джерел формування інвестиційного 

потенціалу: знижується частка бюджетних коштів, за одночасного зростання 

доходів підприємств, а також кредитів комерційних банків, заощаджень 

населення. 

Слід зазначити, що поліпшення інвестиційного клімату в регіоніспряє 

підвищеннюйого соціально-економічного розвитку. Збільшення інвестицій є 

запорукою успішної державної інвестиційної політики. 

Стратегія формування та розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу 

регіону в умовах переходу до нової економіки може бути ефективною лише в 

тому випадку, якщо вона будується на достатньому методологічному та 
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теоретичному фундаменті, основу яких складає економічна сутність і зміст 

інвестиційного потенціалу. В даний час є цілий ряд досліджень, в яких 

робилися спроби дати визначення інвестиційному потенціалу, а також виявити 

його складові. 

Один з можливих підходів до вирішення даної проблеми розкрито у 

роботах В.В. Бочарова [16], який визначальним компонентом інноваційно-

інвестиційного ринку називає збіг чи рівновагу між попитом і пропозицією, при 

цьому враховуються два види попиту: потенційний попит і конкретний, як 

реальна пропозиція капіталу. 

У такому підході закладені методологічні основи для визначення 

інноваційно-інвестиційного потенціалу як економічної категорії. 

Одне з визначень інвестиційного потенціалу було запропоновано М. 

Фрідманом [89], який зазначав, що будь-яка економічна модель або визначення 

цікаві не стільки теоретичним оснащенням, скільки практичною 

результативністю і розглядав термін «потенційний» як прихований, що не 

проявляється, можливий. Виходячи з цих методологічних підходів було 

сформульовано визначення, що трактує інвестиційний потенціал, як сукупність 

інвестиційних ресурсів, які складають ту частину накопиченого капіталу, яка 

представлена на інвестиційному ринку у формі потенційного інвестиційного 

попиту, здатного перетворитися на реальний інвестиційний попит, який може 

задовольнити матеріальні, фінансові та інтелектуальні потреби відтворення 

капіталу [89]. 

Пізніше критичний аналіз даного визначення було дано в роботі 

А.М. Марголіа,  А.Я. Бистрякова [25], які відзначили, що ізольований розгляд 

джерел інвестування не дозволить використовувати їх на повну силу, а лише 

вивчення інвестиційних ресурсів з урахуванням їх взаємовпливу і взаємодії 

сприятиме становленню та розвитку інвестиційного потенціалу. З їхньої точки 

зору «інвестиційний потенціал являє собою не просту, а певним чином 

упорядковану сукупність інвестиційних ресурсів, що дозволяє досягти ефекту 

синергізму при їх спільному використанні». Крім цього вони, зокрема, звернули 

увагу на доцільність розширення сукупності матеріальних, фінансових та 

інтелектуальних ресурсів, що традиційно враховуються при формуванні 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2318041
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інвестиційного потенціалу, шляхом включення таких видів ресурсів як 

природні та інформаційні [25]. 

Заслуговує на увагу визначення, дане Н.І. Климовою [126], в якому 

інвестиційний потенціал регіону розуміється як здатність до отримання 

максимального можливого обсягу інвестиційної складової валового 

регіонального продукту, реалізована за допомогою використання наявних в 

рамках території інвестиційних факторів економічного зростання [57]. На 

рис. 1.4. наведені основні компоненти, з яких складається інвестиційний 

потенціал регіону. 

 

Рис. 1.4. Компоненти інноваційно-інвестиційного потенціалу регіону 

 

Основним недоліком даної методики, на наш погляд, при достатньому 

повному теоретичному обґрунтуванні є слабка практична застосовність і 

незавершеність комплексної оцінки інвестиційного потенціалу 

регіону. Виділені автором складові визначають інвестиційне середовище 

регіону, яка в деякому роді відрізняється від інвестиційного потенціалу. 
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Шахназарова А., Грішиній І., Ройзмана І. [55], де інвестиційний потенціал 

регіону - це обсяг інвестицій, який може бути притягнутий в регіональну 

економіку за рахунок усіх (внутрішніх і зовнішніх) джерел фінансування, 

виходячи з наявності різних економічних, соціальних і природних ресурсів, 

особливостей його географічного положення та інших об'єктивних передумов, 

суттєвих для формування, інвестиційної активності в ньому. Показники 

інвестиційного потенціалу регіону, що були використані в даній методиці 

наведено на рис. 1.5. 

 

Рис. 1.5. Показники інвестиційного потенціалу регіону 

 

Аналізуючи наведені показники, слід відразу ж підкреслити, що в цій 

методиці є ряд недоліків і застосувати їх сьогодні буде вкрай важко для 

отримання об'єктивної оцінки інвестиційного потенціалу будь-якого регіону. 

Показники інвестиційного потенціалу 

регіону 

Показники виробничо-

фінансового 

потенціалу 

Показники 

соціального 

потенціалу регіону 

Показники природно-

географічного 

потенціалу регіону 

1. Об’єм промислового 

виробництва 

2. Темпи зміни об’єму 

промислового 

виробництва 

3.Рівень розвитку 

малого 

підприємництва 

4. Частка збиткових   

Підприємств 

5. Сумарний обсяг 

внутрішніх 

інвестиційних ресурсів 

підприємств 

6. Обсяг роздрібного 

товарообігу 

7. Експорт продукції 

закордон  

1. Забезпеченість 

населення житлом 

2. Забезпеченість 

населення легковими 

автомобілями 

3. Забезпеченість 

населення домашніми 

телефонами  

4. Забезпеченість 

регіону 

автомобільними 

дорогами з твердим 

покриттям 

5. Обсяг платних 

послуг населенню 

6. Рівень життя 

населення регіону 

1. Обсяг природних 

запасів вуглеводневих 

ресурсів 

2. Наявність 

природних запасів 

мінерально-

сировинних ресурсів 

3. Географічне 

розміщення регіону по 

відношенню до 

зовнішньоторговельни

х виходів України   



50 

 

По-перше, розраховуються вони виходячи з даних офіційної державної 

статистики та похідних від них, у той час як ці дані не завжди належним чином 

можуть відобразити об'єктивну картину сучасного економічного стану регіону. 

По-друге, вкрай мала саме інвестиційна складова інвестиційного 

потенціалу у всіх трьох групах показників. Не можна заперечувати той факт, 

що географічне положення і природні ресурси українських регіонів настільки 

різні, скільки і різноманітні за своєю суттю і мають певну вагу в загальному 

інвестиційному потенціалі, проте їх питома частка повинна вимірюватися із 

застосуванням поправочних коефіцієнтів. У даній методиці зведення даних 

здійснюється без урахування цього за формулою багатовимірної середньої. 

По-третє, досить спірним є вплив показника «забезпеченість населення 

домашніми телефонними апаратами мережі загального користування» стосовно 

до інвестиційного потенціалу, оскільки, враховуючи розвиток мобільних, 

цифрових та інформаційних засобів зв'язку і технологій, даний вид зв'язку 

втрачає свою актуальність. 

По-четверте, багато видів діяльності, пов'язані з інвестуванням або 

вкладенням коштів у різні види активів в умовах інноваційної економіки та 

розвитку інформаційних технологій переходять в глобальний мережевий 

простір, тобто ведуться за допомогою мережі Інтернет, що в свою чергу ставить 

питання про наявність в регіоні Інтернет-провайдерів, які забезпечують 

постійний якісний зв'язок. 

Інвестиційний потенціал регіону в даному випадку враховує основні 

макроекономічні характеристики: насиченість території факторами 

виробництва, споживчий попит населення й інші показники. І складається з 

дев'яти окремих потенціалів: 

- ресурсно-сировинного (середньозважена забезпеченість 

балансовими запасами основних видів природних ресурсів); 

- трудового (рівень освітченості  населення); 

- виробничого(економічна діяльність в регіоні) 

- інноваційного (нововведення в регіоні) 

- інституційного (розвинутість регіональних інституцій ) 

- інфраструктурного (розвиток інфраструктури регіону); 
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- фінансового (прибутковість підпрємств) 

- споживчого (сукупна купівельна спроможність населення регіону); 

- туристичного. 

Дана методика в даний час є однією з найбільш поширених і 

застосовуваних на практиці і, на думку ряду фахівців, дозволяє інвесторам при 

виборі суб'єктів і об'єктів інвестування приймати більш ефективні рішення. 

Розглядаючи дану методику, слід зазначити, що вона базується на 

попередній методиці, проте кількість інвестиційних потенціалів, з яких 

складається загальний інвестиційний потенціал, кількісно зросла і якісно 

покращилась, що в деякій мірі, на думку авторів методики, дозволяє підвищити 

об'єктивність оцінки кожного конкретного регіону. Однак існують і протилежні 

думки, як підкреслює [93]. 

 «У більшості методик автори прагнуть максимально збільшити кількість 

окремих потенціалів - складових інвестиційного потенціалу, з тим, щоб більш 

повно врахувати всі регіональні особливості і, не беручи до уваги специфіку 

власне інвестиційних ресурсів.  Отриманий таким чином набір показників буде 

більшою мірою відображати загальноекономічний потенціал регіону. Тому при 

оцінці інвестиційного потенціалу слід враховувати лише інвестиційно-значущі 

ресурси». У той же час автором пропонується своя «система окремих 

потенціалів: соціально-трудовий потенціал, споживчий потенціал і рівень 

життя населення, інтелектуальний потенціал, виробничий потенціал, 

інфраструктурний потенціал, інноваційний потенціал, фінансовий потенціал, 

потенціал прикордонного співробітництва, транзитний потенціал». Два останні 

за умов дослідження прикордонних регіонів. 

Розглядаючи дані методики формування загального інвестиційного 

потенціалу регіону, неважко помітити, що виділення окремих потенціалів 

носить, в деякій мірі, штучний характер, а автори акцентують увагу на окремі 

сторони інвестиційного потенціалу [93]. 

Разом з тим, для загальної оцінки і виявлення можливості залучення 

інвестиційних ресурсів в конкретних регіонах з позиції потенційного інвестора 

дана методика дає певну ясність, як в розумінні інвестиційної привабливості, 

так і можливих інвестиційних ризиків, неминучих в даному випадку. Для 
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прийняття остаточного рішення про інвестування необхідна більш 

індивідуальна і об'єктивна оцінка інвестиційного потенціалу кожного окремого 

регіону, яка можлива лише за умови всебічного аналізу існуючої інвестиційної 

інфраструктури, що склалася в регіоні, можливих передумов для її зміцнення, а 

також наявних інвестиційних ресурсів. 

На наш погляд, актуальним видається розглядати формування 

інвестиційного потенціалу регіону з позиції системного підходу, одним з 

основних завдань якого стосовно до економічних систем є вдосконалення 

процесу управління економікою. 

Необхідність застосування системного підходу до дослідження 

інвестиційного потенціалу регіону може бути обґрунтована наступними 

умовами. Інвестиційний потенціал регіону формується на основі комплексного 

аналізу поточного та перспективного соціально-економічного розвитку 

регіону. Більше того, діагностуючи таким чином внутрішнє середовище об'єкта 

дослідження і з метою виявлення його реального інвестиційного потенціалу, 

нам необхідно встановити вплив інформативних факторів зовнішнього 

середовища. Такими можуть бути: 

- ставлення державної влади до регіону (за допомогою виділення 

бюджетних коштів, затвердження цільових програм); 

- міжрегіональні зв'язки (спільні виробництва, проекти, програми 

тощо). 

Важливе значення в системі формування інвестиційного потенціалу 

регіону має зворотній зв'язок, який здійснюється органом управління регіонами 

[205], в даному випадку – обласною адміністрацією Черкаської області, з метою 

порівняння даних на вході з результатами на виході і виявленням їх якісно-

кількісних відмінностей, оцінки змісту і сенсу відмінностей, вироблення 

рішення, що випливає з відмінності і вплив на введення.  

Наприклад, наявність значної кількості банків і можливості видачі 

кредитів на вході системи та відсутність дієвої банківської системи та 

банківських продуктів на виході змушує замислитись про ефективність роботи 

банківської діяльності регіону. Коригування ситуації, що склалася можлива 
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лише за допомогою постійного моніторингу та активізації кожної сфери 

інвестиційної діяльності. 

До основних факторів, що стимулюють інвестиційні процеси, відносяться: 

- наявність науково-технічних розробок; 

- стабільна прибутковість інвестицій в основний капітал; 

- підвищений попит на продукцію; 

- наявність матеріально-технічної бази. 

Ефективність системи формування інвестиційного потенціалу регіону є 

основним параметром оцінки її роботи і визначається як співвідношення між 

заданим (цільовим) показником результату функціонування системи і фактично 

реалізованим. За відсутності керуючих впливів на систему або їх некоректності, 

неправильності, стає можливою пасивна поведінка системи - в цьому випадку 

інвестиційний потенціал регіону ототожнюється з інвестиційним середовищем, 

тобто не має подальшого розвитку, він залишається «прихованим», 

«потенційно можливим, проте не виявляється в силу ряду чинників . З іншого 

боку, при активній поведінці системи, тобто при комплексній взаємодії всіх її 

елементів і чітко працюючого зворотного зв'язку набагато підвищується 

ефективність як складових, так і системи в цілому. 

У цьому випадку суттєву складність представляє кількісне і якісне 

вираження цільового показника результату функціонування системи, іншими 

словами - в яких одиницях необхідно вимірювати інвестиційний потенціал 

регіону. Як ми вже говорили раніше, рейтингова оцінка інвестиційного 

потенціалу регіону, запропонована журналом «Експерт» [80], є досить 

ефективною для виконання тих цільових функцій, які лежали в основі її 

розробки, однак для прийняття рішення про інвестування необхідні більш 

глибокі знання про інвестиційний стан регіону. 

Відмінними рисами системної орієнтації формування інвестиційного 

потенціалу регіону є саме акцент на інвестиційну складову, яка є, на нашу 

думку, головною підсистемою загальної системи інвестиційної привабливості 

регіону. Дослідження цієї підсистеми важливо більшою мірою не для 

проведення рейтингових оцінок з метою виявлення позиції регіону щодо інших 

регіонів, а з метою більш осмисленого розуміння того, як формується 
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інвестиційний потенціал, які фактори внутрішньої та зовнішньої інвестиційного 

середовища є ключовими в даній проблематиці, а які другорядними , яким 

чином здійснюється взаємозв'язок інвестиційного процесу та інвестиційного 

потенціалу регіону. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

1. Активна інноваційно-інвестиційна діяльність є необхідною умовою 

стійкого економічного зростання. На основі систематизації наукових уявлень 

про сутність основних категорій інноваційно-інвестиційної проблематики 

сформовано авторський підхід до трактування поняття „інноваційно-

інвестиційна детермінанта соціально-економічного розвитку регіону‖ як 

сукупності процесів з активізації інвестиційної та інноваційної діяльності у 

регіоні шляхом встановлення між ними чіткого механізму взаємодії для 

залучення за рахунок такої взаємодії додаткових ресурсів та реалізацій нових 

можливостей.  

2. Визначальним чинником економічного зростання і його темпів, є 

зростання інвестицій. Інвестиції в розглянутій моделі економічного зростання 

відіграють важливу роль: з одного боку, вони сприяють зростанню 

національного доходу, з іншого-збільшують виробничі потужності. У свою 

чергу, зростання доходу сприяє збільшенню зайнятості. 

 3. Одним з головних елементів інноваційно-інвестиційної привабливості 

регіону є створення сприятливого інноваційно-інвестиційного клімату, при 

цьому сукупність політичних, соціально-економічних, культурних, правових та 

фінансових факторів зовнішнього середовища становить загальне уявлення про 

систему цінностей суб'єкта, в рамках якої належить діяти інвестору, оскільки 

від показників інноваційно-інвестиційного клімату залежить оцінка інвестором 

свого підприємницького ризику в сфері інноваційно актуальної діяльності. 

4. У сучасних умовах господарювання склалася певна практика, коли 

щодо окремого регіону поряд з поняттям «інноваційно-інвестиційний клімат» 
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розглядається також поняття «інноваційно-інвестиційна привабливість». 

Поєднання різних об'єктивних ознак, засобів і можливостей, що обумовлюють в 

сукупності потенційний платіжний попит на інвестиції в даному регіоні у сфері 

інноваційних технологій являє собою інноваційно-інвестиційну привабливість. 

5. Для виявлення специфічних особливостей функціонування 

конкретного регіону необхідно провести аналіз умов здійснення інноваційно-

інвестиційної діяльності в регіоні, який дозволить виділити основні фактори, 

що зміцнюють конкурентні позиції регіону в сфері інноваційно-інвестиційної 

діяльності. 

6. Інноваційно-інвестиційна політика є складовою частиною загальної 

економічної політики, що проводиться будь-якою державою як у період 

становлення і розвитку, так і в умовах сформованої економічної системи. 

Одним з її пріоритетних напрямків є оцінка інноваційно-інвестиційної 

привабливості українських регіонів і пошук шляхів її підвищення.  

7. Встановлено, що основним завданням інноваційно-інвестиційної 

політики регіонального розвитку є своєчасне залучення інвестиційних ресурсів 

у високоефективні і конкурентоспроможні виробництва регіону, розвиток яких 

сприятиме зміцненню регіонального потенціалу і як наслідок – економічному 

зростанню та підвищенню конкурентоспроможності регіону на вітчизняному та 

світовому ринках. З іншого боку, основою економічного розвитку та 

забезпечення умов для економічного зростання є інновації та інноваційні 

процеси, їх втілення у новій продукції, виробництві, техніці та послугах. 

8. Основою забезпечення соціально-економічного розвитку регіону є 

інвестиційно-інноваційний потенціал, якому притаманна наявність кількісних 

та якісних характеристик, що відображають сукупність інвестиційних та 

інноваційних ресурсів, а саме матеріально-технічних, фінансових та 

нематеріальних активів.  

9. Основним результатом активізації інвестиційно-інноваційного 

потенціалу є створення якісно-нових виробничих засобів  перспективних 

інноваційно-технологічних систем, що дають високу віддачу, в тому числі 

соціальну, в разі якщо вони стають органічною частиною інтенсифікації 

відтворюваних процесів в регіоні. Реалізація інвестиційно-інноваційного 
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потенціалу здійснюється не тільки в процесі створення капіталу (у формі 

основних виробничих засобів), а й при утворенні специфічних ресурсів 

(наприклад, людського капіталу, інформаційних ресурсів). При цьому 

змінюється соціально-економічний базис виробництва, а також економічні 

інтереси його учасників. 
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РОЗДІЛ ІІ. ДІАГНОСТИКА СТАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМИІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ І ЇХ 

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СТАТУС 

 

 

2.1 Стан і проблеми інноваційної діяльності Черкаського регіону 

 

 

Державна підтримка інноваційних процесів у регіонах сьогодні 

здійснюється у рамках регіональних науково-технічних програм, при цьому 

організація їх розробки та реалізація забезпечує участь органів державного 

регіонального управління, а вибір пріоритетів науково-технічної  діяльності 

ведеться з урахуванням особливостей кожного регіону.  

За період з 1995-2015 рік обсяг виконаних наукових та науково-технічних 

робіт в Черкаському регіоні склав 766483,7 млн. грн. При цьому, 

фундаментальних досліджень виконано на суму - 200051,7 млн. грн., 

прикладних досліджень - 245074,2 млн. грн., розробок –283252,8 млн. грн., 

науково-технічні послуги –38105 тис. грн. Тематика таких програм та 

досліджень у більшості випадків відповідає структурі господарських 

комплексів регіону, але поряд з тим рівень фінансування  наукових та науково-

технічних робіт з боку державного бюджету при цьому є найнижчим (1,5 %) 

порівняно з іншими джерелами фінансування, такими як: власні джерела 

(67,9%), іноземні інвестори (7,7 %) та інші джерела (22,9%).  

Оцінюючи інвестиційну ефективність областей України, «Рейтингове 

агентство «Євро-рейтинг»(дослідження проводились у 22 областях України, 

окрім Донецького та Луганського регіонів) визначило підсумковий 

рейтинг,який базується на оцінці результатів за двома складовими: 

інвестиційна активність (капітальні інвестиції, іноземні інвестиції та будівельні 

роботи) і соціально-економічний ефект від інвестицій (заробітна плата, 

введення житла в експлуатацію, працевлаштування безробітних та надані 

послуги). 
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За дослідженнями, Черкаська область за останній квартал 2016 року 

продемонструвала високу інвестиційну ефективність та наблизилася до 

лідерських позицій. У п’ятірці ж кращих традиційно лишаються Київщина, 

Львівщина, Одещина, Харківщина та Дніпропетровщина. 

Основний результат дослідження для Черкаського регіону– покращення 

інвестиційного клімату. Черкащині  вдалося продемонструвати хороші 

результати роботи. Звісно, складно конкурувати з областями-промисловими 

гігантами чи столицею.Область впритул підійшла до інвестиційних лідерів, 

продемонструвавши надзвичайно позитивну динаміку, піднявшись аж на 9 

сходинок у загальноукраїнському рейтингу. Кращі результати з усіх областей 

має  Чернігівщина, де ситуація покращилася на 13 позицій. Черкаська область 

обійшла промислову Запорізьку область та прикордонні регіони, де завжди 

були доволі високі показники притоку інвестицій [234]. 

У 2016 році в економіку області іноземними інвесторами вкладено 

21716,0 тис.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) проти 

7104,2 тис.дол. у 2015 році. У 2016 році надходження прямих інвестицій 

здійснили інвестори 20 країн світу. 

До основних країн-інвесторів, на які припадає майже 90% загального 

обсягу надходжень інвестицій, належать Кіпр – 8467,9 тис. дол., Естонія – 

4344,6 тис.дол., Велика Британія – 4112,6 тис.дол., Франція – 1932,3 тис.дол. і 

Ізраїль – 654,5 тис.дол. 

Із країн ЄС в економіку області інвестовано 20211,0 тис.дол., або 93,1% 

загального обсягу вкладень. 

Найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій були спрямовані до 

підприємств промисловості – 19640,7 тис.дол. (90,4% загального обсягу), у 

тому числі переробної – 19594,1 тис.дол. Серед галузей переробної 

промисловості суттєві обсяги спрямовано у виробництво харчових продуктів, 

напоїв – 19081,4 тис.дол. У підприємства та організації оптової та роздрібної 

торгівлі, ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів інвестовано 729,6 

тис.дол., в установи, що здійснюють операції з нерухомим майном – 600,7 

тис.дол., у підприємства сільського, лісового та рибного господарства – 428,5 

тис.дол. [235]. 



59 

 

Разом з тим, відмічаються недоліки регіональних програм соціально-

економічного та інноваційного розвитку, які пов’язані з тим, що у більшості 

вони передбачають тільки певні теоретичні засади та перелік інноваційних 

розробок, які насправді не фінансуються ні з регіонального, ні з державного 

бюджету, та не викликають інтересу у представників бізнес-структур та 

інвесторів.  

Сьогодні необхідно переходити на західний тип формування програм 

розвитку регіону, коли основа такої програми присвячена експертному аналізу 

соціально-економічної ситуації у регіоні, а також – перелік заходів , які могли б 

вирішити виявлені проблеми. Саме тоді інноваційні розробки впишуться в 

систему пріоритетів території.  

Аналіз закордонної практики показує те, що за останні десять років у 

країнах ЄС значно збільшилось значення регіонального науково-технічного та 

інноваційного співробітництва. Важливість «регіоналізації» інноваційної 

політики пов’язана з характером інноваційного розвитку світової економіки. 

Регіоналізована інноваційна політика стає одним з найбільш важливих етапів 

формування національної інноваційної системи.    

Нові технологічні  та глобалізаційні процеси наклали відбиток на 

регіональний розвиток та децентралізаці, визначили пріоритетну роль областей 

в визначенні  підвищення ролі регіонів у здійсненні їх економічної діяльності. 

В результаті влади регіонів все ширше налагоджують контакти з зацікавленими 

колами за кордоном на субрегіональному рівні. Державні органи влади  шляхом 

тісних контактів з місцевими елітами забезпечують формування  ефективної 

регіональної інноваційної політики. 

Важливість розробки та впровадження інноваційних програм, 

спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості регіонів, на нашу 

думку, визначається насамперед тим, що саме інновації здатні стати базою для 

зміни несприятливої спеціалізації деяких регіонів, у тому числі і Черкаського 

регіону, яка є перешкодою підвищення їх конкурентоспроможності. Вкладання 

інвестицій в технологічні процеси шостого укладу  виробництва є забезпечення 

в майбутньому розвитку високих технологій світового рівня. 
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В Черкаському регіоні вже створена певна інфраструктура інноваційної 

діяльності, яка координується адміністрацією регіону, одним з основних 

пріоритетів у діяльності якої є економічне зростання в результаті 

збалансованого розвитку економіки та поетапного заміщення сировинної 

складової у валовому регіональному продукті на високотехнологічну 

продукцію. 

Черкаська область є регіоном зі середнім рівнем розвитку наукової та 

інноваційної діяльності, про що свідчать дані таблиці 2.1 [48], де показано що 

Черкаський регіон не є в лідерах за жодним з показників, а майже скрізь займає 

середні або низькі позиції.  

Необхідно зауважити, що спостерігався тренд до скорочення всіх видів 

організацій, що здійснювали НДДКР.В Черкаській області наукові установи є 

специфічними відповідно основних видів економічної діяльності, а саме 

агропромислового комплексу та хімічної промисловості. Таким чином, в 

Черкаській області функціонують наступні наукові організації: Черкаська 

дослідна станція біоресурсів інституту розведення генетики тварин 

Національної Академії аграрних наук України, Черкаський державний науково-

дослідний інститут технічно-економічної інформації в хімічній промисловості, 

Український державний науково-дослідний і проектний інститут легкої 

промисловості, Черкаський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою, Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української Академії 

аграрних наук, Інститут коренеплідних культур Української Академії аграрних 

наук, Верхнячська дослідно-селекційна станція інституту коренеплідних 

культур Української Академії аграрних наук, ЗАТ Науково-виробничий центр 

«Черкасибіозахист», Черкаський обласний державний проектно-технологічний 

центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Національний 

дендрологічний парк «Софіївка» Національної Академії наук України [67].  

Таким чином, ми можемо побачити, що з десяти наукових установ в 

Черкаській області вісім орієнтовані на агропромисловий комплекс, що 

свідчить про чітку орієнтацію регіону на такий вид економічної діяльності. 

Але кількість організацій, які виконують наукові дослідження й розробки, 

з кожним роком знижується: так, у 1995 році таких організації було 37, а в 2015 
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– 20. Знижується і кількість науковців: у 1995 році їх кількість становила 2398 

осіб, 2015 рік – 350 осіб [48]. Виходячи з цього, можемо зробити висновок, що 

обсяги наукових робіт скорочуються.  

Таблиця 2.1 

Показники науково-інноваційної діяльності за регіонами у 2015 році 
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Україна 978  53835  10320327,9 12611,0  1217  15,2  8,7  570  

АРК …  …   …  …  …  …  …  

Вінницька 19  288  12276,7 35,4  26  12,9  8,8  20  

Волинська 10  120  12276,7 17,3  13  10,6  3,8  7  

Дніпропетровс

ька 

58  4498  

1111033,5 

1564,2  77  8,9  5,8  34  

Донецька 20  1714  236727,7 174,7  20  7,1  4,6  12  

Житомирська 9  136  23242,9 19,5  20  14,9  6,1  21  

Закарпатська 10  289  32486,9 40,3  7  8,0  4,3  8  

Запорізька 26  1116  455481,3 558,4  114  19,2  15,0  42  

Івано-

Франківська 

18  285  

39942 

40,5  50  18,4  8,8  14  

Київська 26  1129  186116,4 216,6  39  13,0  5,2  30  

Кіровоградськ

а 

15  287  

33840,1 

62,1  19  21,8  11,9  21  

Луганська 17  117  67573,6 32,6  21  8,8  3,8  5  

Львівська 68  2643  290363 309,2  49  18,4  8,2  44  

Миколаївська 25  592  251209,1 361,2  13  23,7  11,8  18  

Одеська 49  1713  210473,9 240,3  26  17,2  7,0  22  

Полтавська 20  627  60648,8 57,6  34  14,6  10,3  24  

Рівненська 12  118  12256,8 11,2  9  9,8  4,1  9  

Сумська 15  647  131206,6 125,4  185  19,0  12,9  21  

Тернопільська 11  131  11326,5 11,1  32  17,4  9,8  14  

Харківська 166  9230  1977564,1 2179,3  212  23,7  10,8  66  

Херсонська 16  331  46065,3 38,2  25  20,7  13,0  15  

Хмельницька 8  104  14679,7 15,7  9  12,3  7,5  16  

Черкаська 20  350  55486,3 107,3  15  17,2  11,0  22  

Чернівецька 20  316  36543,2 70,1  15  17,0  11,3  8  

Чернігівська 15  248  37736 52,2  35  12,4  8,8  13  

м.Київ 305  26806  4947394,6 6270,6  152  15,7  12,7  64  

м.Севастополь … …   … …  …  …  …  

Складено за [236] 

Попри значне скорочення наукових організацій, кількість освітніх 

закладів та працівників освіти навпаки зростає. Сьогодні провідними 

державними освітніми закладами в регіоні є Черкаський державний 



62 

 

технологічний університет, Черкаський національний університет ім. 

Б.Хмельницького, Уманський державний педагогічний університет ім. 

П.Тичини, Уманський національний університет садівництва. Наявність саме 

таких ВНЗ також свідчить про спеціалізацію регіону, – ЧДТУ готує спеціалістів 

для роботи в хімічній та машинобудівній промисловості, а Уманський 

національний університет садівництва – у агропромисловому комплексі.  

У зв’язку зі зниженнями обсягів робіт у наукових установах, більшість 

розробок виконуються саме в межах освітніх закладів.  

Незважаючи на те, що в Черкаському регіоні в даний час є 

конкурентоспроможні науково-технічні розробки по ряду напрямків, попит на 

них з боку регіональних підприємств недостатній, ці розробки не реалізуються 

у виробництві, показники економічної та фінансової віддачі від них відносно 

низькі.  

Так, питома вага підприємств в Черкаському регіоні, що займались 

інноваціями у 2015 році складала 17,2 %. Найвищий рівень за даним 

показником спостерігався у 2011 році і складав 17,3 %. Для порівняння, в 

цілому по Україні частка підприємств, які займались інноваціями у 2015 році 

становила 15 %. Тому можна сказати, що ситуація в Черкаському регіоні є 

приблизно такою ж, як по всій країні.  

Таким же низьким рівнем є кількість підприємств, що реалізовували 

інноваційну продукцію. Так, в Черкаському регіоні у 2015 році цей показник 

був на рівні 22одиниць. 

Загальні показники, щодо впровадження інновацій на промислових 

підприємствах Черкаського регіону та України в цілому за період 2000-2015 

роки представлено в таблиці 2.2. 

Аналіз показників, представлених в таблиці 2.2 показує, що питома вага  

підприємств, що впроваджували інновації та питома вага реалізованої 

інноваційної продукції в обсязі промислової в Черкаському регіоні є майже 

такою, як і в цілому по Україні, навіть значення за першим показником є вище 

загальноукраїнського значення. Що стосується інших показників, які 

характеризуються рівень впровадження інновацій, то в структурі 

загальноукраїнського значення, Черкаський регіон займає досить малу частку. 
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Так, у структурі всеукраїнського значення показника впровадження нових 

технологічних процесів Черкаський регіон у 2015 році займав лише 1,18 %, 

освоєння інноваційних видів продукції – 1,59 %.  

Такий низький рівень впровадження інноваційних розробок у практичне 

використання пов'язано, в першу чергу, з тим, що відсутні доступні методики, 

що забезпечуютьрозрахунки вигоди бізнесменам і їх вкладення в нові 

технології в результаті стають венчурними.Існують позитивні приклади країн, 

які ризикнувши  мають вагомий результат індустріального розвитку.Це 

насамперед Південна Корея, Мексика, Бразилія,Чилі та інші). 

Особливістю організації науково-дослідних та інноваційних ресурсів у 

Черкаському регіоні є і те, що в регіоні відсутня інфраструктура інноваційної 

діяльності адекватна сучасним вимогам розвитку науки і виробництва. У 

результаті  в цілому за рівнем інноваційної активності Черкаський регіон не 

займає одне з лідируючих місць в Україні і за всіма іншими показниками його 

позиції набагато нижче. Це означає відсутність взаємозв'язку між основними 

суб'єктами інноваційної економіки і неузгодженість науково-технічної та 

дослідницької діяльності, тобто кожен діє сам по собі і немає перетікання 

результатів по ланцюжку впровадження інновацій. 

Таким чином, аналізуючи сучасний стан інноваційної діяльності 

Черкаського регіону, можна виділити: 

- достатню забезпеченість регіону науковою базою для здійснення і 

розвитку НДДКР, але в той же час орієнтованість результатів НДДКР на 

потреби регіональної економіки; 

- відсутність у регіоні інфраструктури інноваційної діяльності, адекватної 

сучасним вимогам розвитку науки і виробництва. 

В Україні сьогодні створюються венчурні фонди з метою активізації 

інвестиційної та інноваційної діяльності. Такими компаніями є: ПАТ «Закритий 

не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 

«Ініціатива-фінанс» м. Київ, ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» м.Київ, ТОВ 

«Розумна компанія» м.Київ, ТОВ «Фінансова компанія «Магістрель-Д» 

м.Одеса, та інші. Але в Черкаському регіоні сьогодні немає жодної діючої 

венчурної компанії.  
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Таблиця 2.2 

Впровадження інновацій на промислових підприємствах в Черкаському регіоні та по Україні в цілому у 2015 році 

Роки 

Питома вага  

підприємств, що 

впроваджували 

інновації, % 

Впроваджено нових 

технологічних 

процесів, процесів 

у.т.ч. маловідходні, 

ресурсозберігаючі 

Освоєно 

інноваційні види 

продукції, 

найменувань 

з них нові види 

техніки 

Питома вага реалізованої 

інноваційної продукції в обсязі 

промислової, % 
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2000 12,8 14,8 4 1403 4 430 301 15323 4 631 6,7  

2001 12,8 14,3 5 1421 3 469 337 19484 12 610 5,9 6,8 

2002 19,9 14,6 8 1142 3 430 498 22847 7 520 12,7 7,0 

2003 3,9 11,5 2 1482 - 606 15 7416 11 710 0,6 5,6 

2004 7,5 10,0 13 1727 7 645 52 3978 16 769 1,2 5,8 

2005 5,2 8,2 8 1808 6 690 22 3152 12 657 1,5 6,5 

2006 6,8 10,0 3 1145 1 424 22 2408 19 786 1,9 6,7 

2007 8,5 11,5 13 1419 9 634 37 2526 25 881 4,1 6,7 

2008 10,7 10,8 23 1647 15 680 57 2446 18 758 13,6 5,9 

2009 10,9 10,7 20 1893 13 753 41 2685 25 641 7,1 4,8 

2010 15,2 11,5 46 2043 11 479 63 2408 29 663 7,7 3,8 

2011 17,0 12,8 30 2510 13 517 43 3238 18 897 3,8 3,8 

2012 15,5 13,6 46 2188 24 554 125 3403 20 942 1,2 3,3 

2013 14,6 13,6 21 1576 2 502 58 3138 21 809 2,02 3,3 

2014 3 12,1  1743  447 57 3661  1314  2,5 

2015 17,2 15,2 15 1217 4 458 50 3136  718   

Складено за [236] 
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Найбільша діюча венчурна компанія в Україні – ЗНВПІФ «Прімоколект 

Венчурний Фонд-1», яка створена при Українській Асоціації Інвестиційного 

Бізнесу має регіональні представництва в  м. Дніпропетровськ, м. Харків, м. 

Львів [244]. Таким чином, можна стверджувати, що Черкаський регіон є не 

досить привабливим для здійснення фінансової діяльності в сфері інноваційно-

інвестиційної діяльності.  

Повертаючись до основних факторів, що перешкоджає інноваційної 

діяльності, необхідно сказати, що в Черкаському регіоні багато перспективних 

ідей у сфері інновацій, але основна їх маса не опрацьована, оскільки 

підприємства і винахідники не мають реалістичних бізнес-планів. Якщо 

проекти світового рівня новизни на цій стадії і є, то їх власники воліють 

взаємодіяти із західними фондами: там краще налагоджений 

механізм. Відповідно розробок, які були б готові для класичного венчурного 

інвестування, практично немає. Є кілька проектів, які не є в повному розумінні 

слова венчурними: це вже «підрослі» компанії. 

Оптимальна схема взаємодії науки і бізнесу в Черкаському регіоні 

полягає у створенні венчурних фондів, які повинні наздоганяти попит на 

венчурні проекти, кінцевими споживачами яких є великий бізнес, 

представлений компаніями, які не тільки витрачають значні гроші на розробки, 

але іноді і купують нові технології у невеликих колективів. У Швейцарії 

працює інша схема: розробку нових продуктів ведуть маленькі колективи, а 

якщо їх робота визнана успішною, їх купують компанії-гіганти. 

Діюча на сьогодні «Стратегія розвитку Черкаської області до 2020 року» 

вказує на напрями інноваційно-інвестиційного розвитку економіки регіону на 

середньострокову перспективу.Пріоритетними шляхами соціально-

економічного розвитку області на період до 2020 року визначено: введення в 

експлуатацію нових та відновлення існуючих підприємств на інвестиційно- 

інноваційній основі. Акцентується, в цілому подальший розвиток 

промисловості має здійснюватися за рахунок залучення значних інвестиційних 

вкладень з високою їх інноваційною часткою. 

Відповідно зазначеної стратегії, високотехнологічні галузі регіональної 

економікидають змогу зберегти висококваліфіковані інженерно-
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конструкторські кадри, що в майбутньомузабезпечать перехід на інноваційну 

основу колишніх підприємств військового комплексу.  Вона має 

забезпечуватися розробкою та запровадженням новітніх видів техніки та з 

використаннямбіотехнологій, створення новітньої продукції іззастосуванням 

нанотехнологій При цьому пріоритетними мають бути розробки, пов’язані і, 

насамперед, енергозберігаючими технологіями, та підвищення продуктивності 

праці в сільському господарстві. 

В стратегії визначено основні напрями розвитку, серед яких першим 

визначено відновлення існуючих підприємств та створення нових виробництв 

на інноваційно-інвестиційній основі, як однієї з основних передумов вирішення 

широкого спектру суспільних проблем, із значенням основної цілі – створення 

нових конкурентоспроможних видів продукції з високою часткою доданої 

вартості.  

Відповідно такого напряму зазначено декілька пріоритетів: 

1. Введення в експлуатацію виробничих потужностей (нове будівництво, 

розширення, реконструкція і технічне переозброєння підприємств і організацій) 

в сільському господарстві та переробній галузі. 

Критеріями реалізації такого пріоритету є підвищення економічної 

ефективності виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її 

переробки, зниження її собівартості [167]. Завдання, які необхідно для цього 

зробити:  

- проведення модернізації та відновлення роботи підприємств з 

виробництва цукру; 

- розширення виробництва хлібобулочних та кондитерських виробів; 

- збільшення виробництва молочної продукції; 

- будівництво овочесховищ; 

- введення в експлуатацію нових виробничих цехів та будівництво міні 

цехів на базі с/г підприємств; 

- збільшення присутності продукції місцевого виробника на 

продовольчому ринку області. 

2. Реконструкція і технічне переозброєння підприємств машинобудівної 

галузі.  
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Критерії реалізації пріоритету: 

збільшення кількості підприємств, що виробляють інноваційну продукцію 

та підвищення якості і конкурентоспроможності виробів;  

збільшення обсягів виробництва на підприємствах машинобудування в 

тому числі високотехнологічного автомобілебудування [167]. 

Конкретні завдання, які необхідно для цього здійснити: 

розвиток інноваційної діяльності машинобудівних підприємств; 

реалізація автомобілебудівних проектів на території міста Черкаси і 

Черкаської області корпорацією ―Богдан‖; 

залучення інвестицій для модернізації та технічного переозброєння 

підприємств; 

залучення до участі підприємств галузі в міжрегіональних та 

міждержавних проектах та програмах; 

3. Технічне переозброєння підприємств хімічної промисловості. 

Критерії реалізації пріоритету: 

освоєння нових інноваційних видів продукції на підприємствах хімічної 

промисловості; 

підвищення економічної ефективності виробництва на підприємствах 

галузі, в т.ч. і за рахунок підвищення енергоефективності. 

Конкретні завдання, які необхідно для цього здійснити: 

сертифікація продукції у відповідності до вимог міжнародних стандартів 

ISО-9001; 

залучення інвестицій для впровадження енергозберігаючих технологій та 

технічного переобладнання підприємств хімічної промисловості, зменшення їх 

шкідливого впливу на навколишнє середовище. 

Таким чином розробок рекомендацій та діючих інноваційних програм, на 

наш погляд, недостатньо для серйозного прориву в інноваційній діяльності 

регіону, спрямованої на підвищення його інвестиційної привабливості. 

Департаментом інвестиційно-інноваційної політики Черкаської обласної 

державної адміністрації та зовнішньоекономічних зв’язків пропонувались 

перспективні інноваційні проекти,серед яких [65]: 
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1. ВАТ «ВО Восход» - машини для сільського та лісового господарства 

для обробітку та культивації ґрунту. Стан інновацій є таким, що вже 

функціонує на ринку, але відповідно власної оцінки науково-технічного рівня 

даної пропозиції – вона краща за існуючі в Україні аналоги за всіма основними 

показниками. Потреба в залучених коштах складає 2 млн. грн., а термін 

окупності пропозиції – 12 місяців.  

2. ДП «Оризон – Навігація» - апаратура літакобудування 

багатофункціональна АСМ-05 СН-431. Стан інновації – наявність 

демонстраційного зразка. Власна оцінка науково-технічного рівня даної 

пропозиції – на рівні існуючих в світі аналогів, при чому, що не має аналогів в 

Україні. Потреба в залучених коштах – 8,2 млн. грн., а термін окупності – 4,1 

роки.  

Завдяки ініціативі Черкаських науковців було створено Український 

венчурний портал, який розроблено, впроваджено та підтримується Черкаською 

обласною громадською організацією "Фабрика інновацій ―ВЕНТУ‖ [235]. 

Основною метою діяльності Фабрики інновацій ―ВЕНТУ‖ є: задоволення та 

захист законних творчих, професійних, соціальних, економічних та 

громадських ініціатив своїх учасників, сприяння винахідницькій та 

раціоналізаторській діяльності, налагодженню тісного зв’язку між закладами 

освіти, науковими установами, підприємствами-виробниками, інвесторами, 

впровадженню сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та 

ресурсозберігаючих технологій, нових видів конкурентоздатної продукції. За 

допомогою веб-сервісів порталу користувачі мають можливість самостійно 

здійснювати пошук та розміщення інноваційних проектів, інвестиційних 

пропозицій, пропозицій щодо науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт. База даних інноваційних проектів та інвестиційних пропозицій 

розроблена з урахуванням вимог щодо розміщення технологічних профілів 

Національної мережі трансферу технологій NTTN створеної при Міністерстві 

освіти і науки України (www.nttn.org.ua). Забезпечено широкі можливості для 

публікації та обговорення науково-освітніх статей, результатів досліджень, 

проведення опитувань, оприлюднення інформації щодо проведення заходів 

спрямованих на розвиток інноваційної інфраструктури Черкаської області, 
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покращення інвестиційного клімату, популяризації український інноваційних 

продуктів, розробок українських вчених та винахідників. 

Однак, незважаючи на деякі позитивні чинники, Черкаський регіон зазнає 

системні проблеми в секторі розвитку та інновацій. Проект, що зачіпає питання 

стратегії інноваційного розвитку, досі не був представлений в Черкаському 

регіоні, проте подібні проекти існують на державному рівні. 

Прийняття подібного інноваційного проекту повинно мати більшою 

мірою економічну спрямованість, ніж соціокультурну, і основним його 

завданням має стати підвищення сприйнятливості до інновацій місцевого 

підприємницького сектора, яка поки досить низька. 

Основні завдання Черкаського регіону представлені в Стратегія розвитку 

Черкаської області на період до 2020 року [209]. 

В цілому, треба відзначити, що пріоритетним напрямком стимулювання 

інноваційних процесів є активна участь регіональної влади. 

Механізм реалізації регіональних інноваційних програм (РІП) повинен 

бути побудований з урахуванням складної економічної ситуації в країні, 

основними принципами при цьому будуть виступати конкурентоспроможність і 

зворотність за найбільш пріоритетними напрямками, які визначаються 

державними замовниками підпрограм з урахуванням рекомендацій науково-

координаційної ради і з проведенням (при необхідності) позавідомчої 

експертизи. 

Заходи за пріоритетними напрямами РІП повинні включати ряд 

високоефективних і прибуткових інвестиційних проектів, реалізація яких 

передбачає використання значної частки власних коштів приватних інвесторів, 

швидке повернення позикових коштів та внесення певного внеску у 

формування позабюджетного джерела фінансування РІП, що призначений для 

ефективного використання що фінансових коштів з метою активізації 

інвестиційної діяльності. 

Державна фінансова підтримка РІП може здійснюватися в таких формах: 

- пайове фінансування (за участю держави) інвестиційних проектів на 

конкурсній і зворотній основі, залучення на цій основі ресурсів приватних 

іноземних та українських фінансово-кредитних інститутів; 
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- конкурсне розміщення державних замовлень на продукцію та послуги, 

що надаються в рамках РВП. 

Умовами надання на конкурсній основі централізованих інвестиційних 

ресурсів для реалізації комерційних інноваційних програм є: 

- залучення великої частки власних і позикових коштів приватного 

вітчизняного (або іноземного) інвестора, при цьому частка власних коштів 

підприємств у зазначених витратах повинна становити не менше 50 відсотків; 

- короткі терміни окупності комерційних інвестиційних проектів (як 

правило, не більше двох - трьох років). 

Таким чином, для формування та реалізації інноваційних програм регіону 

нами виділені основні завдання місцевої влади; запропонована нова інтегруюча 

інноваційна структура – Фонд інноваційного розвитку; визначено її основні 

функції і принципи діяльності. 

 

 

2.2. Особливості соціально-економічного розвитку регіону тааналітико-

прогнозна оцінка інвестиційної активності в регіоні 

 

 

Серед основних факторів, які формують інвестиційну привабливість 

Черкаського регіону, найбільш важливими є розвиток інвестиційної 

інфраструктури, до якої також слід віднести податкові пільги, інвестиційний 

імідж регіону, гарантії та страхування інвестицій, участь у інвестиційних 

програмах.  

Сьогодні інвестиційну інфраструктуру регіону складають:адміністрація 

Черкаської області в особі Департаменту інвестиційно-інноваційної політики 

Черкаської обласної державної адміністрації;інвестиційні підприємства 

регіону;банки та філіали комерційних банків інших регіонів;страхові 

компанії;професійні ділянки ринку цінних паперів, інвестиційні 

фонди;аудиторські компанії;консалтингові компанії;рієлторські 

компанії;фірми, які спеціалізуються на проведенні виставкової діяльності;вищі 

навчальні заклади та середні спеціалізовані заклади, які займаються 
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підготовкою спеціалістів відповідного рівня;спеціалізовані 

фонди;професіональні об'єднання (асоціації) будівельників, промисловців та 

ін.;інші організації. 

Узгодження діяльності вищеперерахованих структур є одною з основних 

задач адміністрації регіону, серед яких також перерахуємо такі 

задачі:створення сприятливих умов для розвитку бізнесу;залучення інвестицій 

у сільське господарство;ефективне використання ресурсного 

потенціалу;політика підготовки кваліфікованих кадрів;оновлення матеріально-

технічної бази підприємств. 

Основною метою створення інвестиційного іміджу регіону є залучення 

уваги вітчизняних та міжнародних ділових кіл до Черкаського регіону. 

Формування інвестиційної відкритості, інвестиційного іміджу міста та регіону 

необхідно здійснювати за наступними напрямами:розробка електронних баз 

даних, які включають в себе інформацію про інвестиційні проекти, 

інвестиційний клімат регіону ,а також розміщення електронного каталогу 

інвестиційних проектів у мережі Інтернет;розробка каталогу інвестиційних 

проектів регіону у кожному варіанті;більш активна участь регіону у різних 

інвестиційних виставках та ярмарках;розміщення інформації про інвестиційні 

проекти регіону у посольствах та торгових представництвах іноземних 

держав;розміщення каталогу інвестиційних проектів у найбільших банках 

України;проведення тематичних семінарів та науково-практичних конференцій, 

які присвячені основним проблемам та способам розширення інвестиційної 

діяльності;використання дипломатичних контактів Черкаської області з іншими 

країнами для розвитку інвестиційного співробітництва з ними. 

У формуванні інвестиційного іміджу важливу роль відіграє розробка 

каталогу інвестиційних проектів та пропозицій, при цьому на основі 

інвестиційних проектів та пропозицій доречним є формування каталогу за 

наступними пропозиціями:благоустрій та покращення архітектурного виду міст 

та регіону в цілому;покращення екологічних умов;розвиток транспортних 

комунікацій, транспорту та зв’язку;модернізація комунального господарства, 

енерго та ресурсозбереження;розвиток культури, охорони здоров'я та 

освіти;модернізація та реконструкція промислових підприємств, створення 
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імпортозамінюючих виробництв;розвиток інфраструктури готельно-

туристичного комплексу. 

В майбутньому представлені в каталозі інвестиційні проекти зможуть 

брати участь у конкурсі з метою включення їх у інвестиційну програму регіону, 

з наступним фінансуванням, наданням гарантій, кредитів. 

Участь Черкаського регіону у регіональних, державних та міжнародних 

інвестиційних програмах, а також розробка власних інвестиційних програм є 

одним з найважливіших умов просування інвестиційних проектів. 

До числа пріоритетних державних цільових програм можна назвати 

наступні:розвиток інфраструктури (забезпечення умов для якісного поліпшення 

інтеграції України у світову систему комунікацій та стандартів);безпечність 

життєдіяльності та збереження навколишнього середовища (створення умов 

для поліпшення якості життя населення з урахуванням параметрів 

навколишнього середовища та стану здоров'я);нова економіка (інноваційний 

розвиток економіки, збільшення частки високотехнологічних товарів та 

послуг);регіональний паритет (подолання соціально-економічного відставання 

окремих територій регіону);нове покоління (освіта, культура та охорона 

здоров'я);реформа правосуддя (формування правового простору). 

Порядок участі Черкаського регіону у державних цільових програмах, які 

фінансуються з державного бюджету, може бути сформована наступним 

чином:визначаються пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку 

регіону;розробка перспективного фінансового плану;затвердження переліку 

довгострокових цільових програм (місцевих, регіональних, державних), в яких 

регіон приймає участь;розробка комплекту нормативних документів по кожній 

програмі;експертиза комплекту документів цільової програми;у місцевих 

бюджетах стверджуються терміни фінансування цільових програм.  

Розгляд діючої Стратегії розвитку Черкаської області до 2020 року 

показує значне акцентування на інвестиційному розвитку регіону. Так, одним з 

пріоритетних напрямів є покращення інвестиційного клімату регіону з метою 

залучення інвестицій в розбудову економіки області.  

На період 2007-2015 років Стратегією було передбачено дії з 

реконструкції об’єктів соціального призначення (лікарень в різних містах та 

призначеннях) – такі проекти були виконані.  
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Протягом останніх років в області активізувалася інвестиційна діяльність, 

зросли обсяги інвестицій в основний капітал. Сталий розвиток економічного 

потенціалу області стимулюється щорічним нарощенням обсягів інвестиційних 

вкладень в економіку.  

Основним джерелом інвестицій залишаються власні кошти підприємств 

та організацій, за рахунок яких освоюється біля 60% усіх капіталовкладень, 

крім 2004 року, в якому частка власних коштів становила 46,3% у зв’язку зі 

значними обсягами будівництва на ділянці магістральної автомобільної дороги 

Київ – Одеса за рахунок коштів державного бюджету. 

Спостерігається стійка тенденція до зростання частки витрат на 

придбання машин, обладнання, устаткування для новозбудованих об’єктів і для 

реконструкції та переоснащення діючих підприємств. 

Близько третини усіх інвестицій в основний капітал за останні три роки 

спрямовано у розвиток промислових видів діяльності – добувної, обробної 

промисловості а також підприємств з виробництва та розподілення 

електроенергії, газу та води. Інвестиційно привабливими залишаються 

підприємства харчової промисловості та переробки сільськогосподарських 

продуктів, на яких освоюється 16,5 % загального обсягу інвестицій в основний 

капітал (2015 р.) [48]. 

Міста і райони Черкаської області відрізняються можливостями щодо 

залучення інвестицій. Інвестори надають перевагу районам з розвиненою 

інфраструктурою, з наявністю кваліфікованих трудових ресурсів. 

Так, у 2015 році основна частина інвестицій припадала на міста Черкаси 

(45,6%), Умань (4,9%), Канів (3,1%), у той час як питома вага 17-ти районів і 

міст не перевищує 2%, у тому числі 8-и районів та м. Ватутіне не перевищує 1% 

від загального обсягу по області Збільшення загального обсягу інвестицій є 

запорукою нарощування інвестицій в основний капітал на одну особу. Разом з 

тим, спостерігається нерівномірність освоєння інвестицій у містах і районах 

області.  

В таблиці 2.3 представлено порівняння структур капітальних інвестицій 

за видами економічної діяльності в Україні та в Черкаському регіоні за період з 

2013 по 2015 роки. Так, бачимо суттєві відмінності у структурі таких 

інвестицій:  в цілому по Україні у 2015 році найбільшу частку становили 
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капітальні інвестиції у промисловість, а саме у переробну промисловість, на 

другому місці – інвестиції у будівництво. Аналіз структури капітальних 

інвестицій Черкаського регіону ще раз підкреслює чітку спеціалізацію регіону – 

агропромислову, адже на першому місці за обсягом капітальних інвестицій в 

Черкаському регіоні складають саме інвестиції у сільське, лісове та рибне 

господарство, на третьому місці – будівництво.  

Аналіз динаміки зміни структури обсягу капітальних інвестицій показує 

підвищення інтересів інвесторів до розвитку саме агропромислового 

комплексу. 

Найбільші інвестиційні проекти, які реалізуються або плануються до  

реалізації на території Черкаського регіону [116]. 

1. ПАТ «Фрау Марта» було засноване в 2003 році Групою компаній 

«Ерконпродукт». Вартість реалізації проекту – 10 млн.дол.США. «Фрау Марта» 

- це одне щ найпотужніших на Україні підприємств з виробництва 

заморожених овочів. За рік воно виготовляє близько 10000 тонн якісної 

продукції, значна частина якої експортується. 

Група компаній «Ерконпродукт» працює на ринку консервованих 

продуктів з середини 90-х., це один з найбільших виробників молочних та 

овочевих консервів. 

2. ТОВ «Черлис» - один з трьох насіннєвих заводів «Euralis Semences» в 

Європі, два інших розташовані у Франції та Іспанії. Свою насіннєву продукцію 

ТОВ «Черлис» реалізовує не лише на ринку України, а й експортує в інші 

країни. 
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Таблиця 2.3 

Структура капітальних інвестицій за видами економічної діяльності 

в Україні та в Черкаському регіоні, %  млн. грн. 

Складено за [237], [238] 

 

«Euralis Semences» (Франція) є одним з провідних виробників насіння в 

Європі. Науковий потенціал компанії і міжнародний масштаб діяльності 

дозволили їй стати лідером в області виробництва насіння соняшнику, 

кукурудзи, ріпаку, досягти у спіху у сферах сорго та сої. 

 

2013 р.  2014 р. 2015 р. 

Черкаськи

й регіон 
Україна 

Черкаськи

й регіон 

Україн

а 

Черкаськи

й регіон 

Україн

а 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 
1042,619  16526,9 1164,173  17137,3 1533,42 27900 

Промисловість 1133,309  
101858,

3 
697,965  82743,8 874,7 84168 

Добувна промисловість  15,930  23229,3 11,834  18287,8 24,057 17246,3 

переробна промисловість  737,883  43025,6 500,474  41040,5 675,441 44563,1 

Будівництво  431,396  43442,0 379,315  33869,5 809,782 40931,5 

Оптова та роздрібна торгівля 220,638  
822327,

8 
468,010  39247,6 283,780 18152,4 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність  

58,886  16497,6 132,006  13956 78,513 16278 

Тимчасове розміщення й 

організація харчування 
8,320  1724,6 5,939  1175,5 8,3 970 

Інформація та 

телекомунікації 
3,964  9785,1 7,199  8403,4 4,477 21848,4 

Фінансова та страхова 

діяльність 
0,969  6638,3 0,543  6274,8 0,563 6223,7 

Операції з нерухомим 

майном 
157,982  10067,0 165,041  8432,9 187,669 8797,6 

Професійна, наукова та 

технічна діяльність 
26,860  13578,9 22,048  2587,8 17,844 3805,3 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного 

обслуговування 

11,028  12840,3 9,140  3295,8 14,724 5677,4 

Державне управління й 

оборона; обов'язкове 

соціальне страхування 

256,343  7237,3 151,285  4413,1 299,498 12547,5 

Освіта  20,394  876,9 17,664  627,1 22,143 1176,4 

Охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги 
25,565  01894,3 35,008  849,9 56,601 1550,2 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 
13,829  2447,5 5,281  512,8 3,793 921,4 

Надання інших видів послуг  1,212  148,8 1,537  158,2 1,595 206,5 
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3. У 2007 році ПАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів» став частиною 

групи «IMERYS». ПАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів» - одне з 

найбільших підприємств в Україні з видобутку та переробки вторинних 

каолінів для спеціалізованих підприємств вогнетривкого комплексу, які 

виготовляють алюмосилікатні вогнетриви для металургії, енергетики 

машинобудування, будівництва, цементної промисловості. 

«IMERYS» Group (Франція) – це одна з найбільших у світі компаній з 

видобутку, переробки матеріалів. 

4. У 2008 році відкрито завод з виробництва картонного пакування «ММ 

Пекеджініг Україна». Це другий завод із виробництва пакування для 

тютюнових виробів у Черкасах, який належить одному з світових лідерів 

виробництва картону з переробної сировини австрійському концерну «MM 

Group». Потужність підприємства – 2,4 млрд. одиниць картонного пакування. У 

створення нових потужностей інвестовано понад 15 млн євро. На новому заводі 

працевлаштовані 130 робітників.  

MM Group зі штаб-квартирою у м. Відень (Австрія) є одним з найбільших 

виробників крейдованого картону, що виготовляється із вторинної сировини, та 

одночасно є провідним європейським лідером з виробництва картонної 

упаковки. 

5. У Черкасах введено в експлуатацію дочірнє підприємство 

«Автоскладальний завод № 2» ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс». 

Проектна потужність підприємства склала 120-150 тис. легкових автомобілів на 

рік. 

Після об'єднання виробничих майданчиків у 2009 році – «Богдан Моторс» 

став чи не найбільшим автовиробником в Україні. ПАТ має найсучасніші в 

Україні підприємства з повномасштабного виробництва легкових автомобілів в 

місті Черкаси, автобусне та тролейбусне виробництво в Луцьку, виробничі 

потужності зі складання вантажівок та підприємства з гарантійного 

обслуговування автотранспортних засобів всіх типів. 

6. У 2008 році ТОВ «Лакофарбовий завод «АВРОРА» увійшов до складу 

корпорації «Helios Group». 
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Корпорації «Helios Group» об’єднує більше 30 підприємств з чисельністю 

працівників понад 2500 осіб в 16-ти європейських країнах і є провідним 

виробником лакофарбової продукції в південно-східній Європі. 

7. У 2009 році в м. Черкаси розпочав роботу завод теплоізоляційних 

матеріалів «ТЕХНО», що входить у Корпорацію «ТехноНіколь»  - першого в 

Україні підприємства з виробництва негорючої теплоізоляції для будівельної 

галузі на основі кам’яної вати. Технологічна лінія має продуктивність до 70 тис. 

тонн утеплювача в рік. У будівництво заводу інвестовано 16 млн.євро. 

На українському ринку із 2009 року, займаються виробництвом негорючої 

теплоізоляції для будівельної галузі на основі кам’яної вати. 

8. У 2011 році відкрито ТОВ «Разек Черкаси» (м. Черкаси), завод з 

виготовлення металевих конструкцій для гіпер- і супермаркетів. Вартість 

реалізації проекту – 20 млн. дол. США.  

На український ринок Rasec Group вийшла в 2006 році. Rasec Group 

виготовляє торгівельне обладнання на вимогу кожного клієнта, а також 

устаткування нестандартних розмірів. 

9. В 2011 році компанія OSTCHEM купила контрольні пакети акцій ПАТ 

«Азот» (Черкаси), яке є одним з найбільших підприємств України з 

виробництва мінеральних добрив. OSTCHEM є провідним виробником 

мінеральних добрив в Центральній та Східній Європі. 

Міжнародна група компаній Group DF була сформована в 2007 році. 

Group DF – диверсифікована міжнародна група компаній, що здійснюють свою 

діяльність в низці країн Європи та Азії. Основними напрямами діяльності є 

азотний, титановий, газовий та банківські бізнеси. 

10. В 2012 році відкрито ТОВ «Метал-Інвест» (м. Черкаси), завод гарячого 

цинкування металоконструкцій. Вартість реалізації проекту: капітальні 

інвестиції склали 101 млн.грн., із них іноземні інвестиції – 0,88 млн. дол. США.  

Впровадження новітніх технологій в галузі гарячого цинкування 

металоконструкцій. 

11. у 2012 році відкрито завод ТОВ «ФЕС УКР» з виробництва кави в м. 

Золотоноші. Завод виробляє каву ТМ «Mac Coffee». Підприємство входить до 
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холдингу Food Empire. Виробничі потужності заводу дозволяють щоденно 

переробляти до 25 тонн готової продукції.  

Компанія Food Empire є світовим лідером з виробництва та реалізації 

розчинних напоїв, заморожених напівфабрикатів, кондитерських виробів і 

снеків. Mac Coffee – провідна торгова марка групи – постійно займає лідируючі 

позиції в сегменті розчинної кави 3 в 1 на основних ринках групи, включаючи 

Росію, Україну та Казахстан.  

Одною з характеристик інфраструктуру інвестиційної привабливості 

регіону є транспорт та комунікації: 

- територією регіону проходять 6142,8 км. Автомобільних доріг, із них 

загальнодержавного значення – 1794,1 км., в т.ч. міжнародних – 217,4 км., 

національних – 398,5 км., регіональних – 339,7 км.  

- залізничні перевезення в області забезпечують 3 залізничні вокзали, 32 

залізничні станції, довжина залізничних колій загального користування 649,5 

км. 

- на території області розташований один аеропорт – комунальне 

підприємство «Аеропорт Черкаси»; 

- на території області розташований 1 автовокзал та 29 автостанцій, які 

здійснюють міжміські та внутрішньо обласні пасажирські перевезення, деякі 

виконують перевезення виключно приміського та міжрайонного сполучення.  

Черкаський регіон займає 18 місце за індексом інвестиційної 

привабливості. В таблиці 2.4 представлена бальна оцінка регіонів України за 

індексом інвестиційної привабливості. 

Таблиця 2.4 

Індекс інвестиційної привабливості регіонів України* 

Місце Регіон Бал 

1 Львівський 1,601 

2 Івано-Франківський 1,478 

3 Одеський 1,459 

4 Вінницький 1,428 

5 м. Київ 1,419 

6 Дніпропетровський 1,418 

7 Волинський 1,410 

8 Харківський 1,404 

9 Чернігівський 1,397 

10 Житомирський 1,385 

11 Тернопільський 1,356 
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12 Запорізький 1,355 

13 Київський 1,353 

14 Рівненський 1,343 

15 Сумський 1,339 

16 Миколаївський 1,329 

17 м. Севастополь 1,320 

18 Черкаський 1,310 

19 Хмельницький 1,289 

20 Полтавський 1,283 

21 Кіровоградський 1,283 

22 Донецький 1,281 

23 Луганський 1,280 

24 Закарпатський 1,274 

25 Херсонський 1,264 

26 Чернівецький 1,250 

27 АРК 1,228 

Складно за [239].  

 

Згідно з Угодою між Черкаською облдержадімінстрацією та 

Держінвестпроектом України від 20.09.2012 р. національними проектами в 

Черкаському регіоні є: 

- «Нове життя» - відкриття обласного перинатального центру; 

- «Відкритий світ» - забезпечення ЗОШ Черкащини інформаційно-

комп’ютерними і мультимедійним обладнанням та доступом в мережу 

Інтернет; 

- «Енергія природи» - реалізація проекту використання енергії біомаси та 

енергозбереження; 

- «Вчасна допомога» - створення єдиної оперативно-диспечерської 

служби з використанням GPRS технологій в роботі служб швидкої медичної 

допомоги.  

Як бачимо, в зазначені вище проекти сприяють більше соціальному 

розвитку регіону, а не економічному.  

В таблиці 2.5 представлено потенційні проекти для інвесторів, які 

розроблені для покращення соціально-економічної діяльності Черкаського 

регіону. 

Заплановані та представлені на сьогодні розроблені проекти сприяють 

поліпшенню транспортно-логістичної інфраструктури регіону, покращенню 
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екологічної ситуації, збільшенню об’єктів інфраструктури агропромислового 

комплексу та розвитку альтернативних джерел енергії. 

 

Таблиця 2.5 

Перелік галузевих та регіональних програм, які будуть діяти в 

рамкахпрограми економічного  і соціального розвитку черкаської області 

на 2016 рік 

№  
п/п 

Назва програми(ким та 
коли затверджена) 

Термін дії 
програми 

Відповідальні за забезпечення реалізації 
програми 

1 2 3 4 

 Регіональний розвиток 

1.  Стратегія регіонального 
розвитку Черкаської 
області на період   до 
2020 року (затверджена 
рішенням обласної ради 
від 05.03.2015 № 38-1/VІ)  

до 2020 р.  Департамент економічного розвитку і торгівлі  
облдержадміністрації, інші структурні 
підрозділи  
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми  

 Промислове виробництво 

2.  Регіональна програма 
розвитку малої 
гідроенергетики в 
Черкаській області на 
2011-2020 роки 
(затверджена рішенням 
обласної ради від 
13.09.2011 № 81/VІ)  

2011-2020 
рр.  

Управління промисловості  та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації,  
ЗЕА «Новосвіт», ТОВ «Подільська енергетична 
компанія»,  
ТОВ «Гідроресурс-К», райдержадміністрації  

 Сільське господарство 

3.  Програма підтримки 
розвитку 
сільськогосподарських 
обслуговуючих 
кооперативів у 
Черкаській області на 
період до 2020 року 
(затверджена рішенням 
обласної ради від 
24.04.2015 №39-4/VІ)  

до 2020 р.  Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації  

4.  Програма розвитку 
галузі молочного 
скотарства в Черкаській 
області на 2010-2020 
роки (затверджена 
рішенням обласної ради 
від 03.12.2010 № 2-3/VI)  

до 2020 р.  Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації  
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5.  Програма розвитку 
галузі свинарства в 
Черкаській області на 
2010-2020 роки 
(затверджена рішенням 
обласної ради  
від 28.12.2010 № 3-7/VI)  

до 2020 р.  Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації  

6.  Програма розвитку 
рибного господарства 
водойм Черкаської 
області на 2014-2020 
роки (затверджена 
рішенням обласної ради 
від 30.01.2014 № 28-3/VI)   

2014-2020 
рр.  

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації,  
Управління охорони, використаня і 
відтворення водних біоресурсів  

7.  Проект Програми 
розвитку  

горіхівництва на 
Черкащині в 2016 –  

2025 роках  

до  
2025 р.  

Департамент агропромислового розвитку 
обласної державної  
адміністрації  

8.  Проект програми 
розвитку лісового  
господарства Черкаської 
області на період  2016-
2020 роки   

2016-2020 
рр.  

Обласне управління лісового та мисливського 
господарства  

Мале та середнє підприємництво 

9.  Проект програми 
розвитку малого і 
середнього 
підприємництва в  
Черкаській області на 
2016-2020 роки   

2016-
2020 рр. 

Департамент інвестиційноінноваційної 
політики та  
зовнішньоекономічних зв’язків 
облдержадміністрації, інші структурні 
підрозділи  
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми 

Туристично-рекреаційна сфера 

10.  Програма розвитку 
туризму в Черкаській 
області на 2012-2020 роки 
(затверджена рішенням 
обласної ради від 
26.06.2012 №16-4/VІ) 

2012-
2020 рр. 

Департамент інвестиційноінноваційної 
політики та  
зовнішньоекономічних зв’язків 
облдержадміністрації, інші структурні 
підрозділи  
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми 

Будівництво 

11.  Обласна програма 
забезпечення молоді 
житлом на 2013-2017 
роки 
(затверджена рішенням 
обласної ради від № 13-
11/VI від 17.02.2012) 

2013-
2017 рр. 

Черкаське регіональне управління  
«Державний фонд сприяння молодіжному 
житловому будівництву» 

12.  Проект обласної 
програми 
індивідуального 
житлового будівництва 
на селі «Власний дім»  

до 2020 
р. 

Обласний фонд підтримки індивідуального 
житлового будівництва на селі,  
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
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13.  Регіональна програма 
будівництва (придбання) 
доступного житла у 
Черкаській області на 
2010-2017 роки 
(затверджена рішенням 
обласної ради від 
28.12.2010 №3-6/VI) 

2010-
2017 рр. 

Управління містобудування  та архітектури  
облдержадміністрації, 
Департамент капітального будівництва 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми 

Житлово-комунальне господарство 

14.  Обласна програма 
«Питна вода  
Черкащини» на 2006-2020 
роки (затверджена 
рішенням обласної ради 
від 02.12.2005 №25-5/ІV) 

2006-
2020 рр. 

Управління житлово-комунального 
господарства  
облдержадміністрації, структурні підрозділи  
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми 

15.  Обласна програма 
ліквідації наслідків 
підтоплення територій в 
містах і селищах області 
(затверджена рішенням 
обласної ради від 
03.12.2003 №13-4) 

3 етап: 
2010-
2030 рр. 

Управління житлово-комунального 
господарства  
облдержадміністрації, структурні підрозділи  
облдержадміністрації, райдержадміністрації,  

   міськвиконкоми 

16.  Обласна програма 
збереження зелених 
насаджень у населених 
пунктах області на 2013-
2017 роки (затверджена 
рішенням  обласної ради 
від 22.03.2013 №21-6/ VІ) 

2013-
2017рр. 

Управління житлово-комунального 
господарства  
облдержадміністрації,райдержадміністрації, 
міськвиконкоми 

17.  Програма підвищення 
енергоефективності та 
зменшення споживання 
енергоносіїв Черкаської 
області на 2011-2016 роки 
(затверджена рішенням 
обласної ради від 
29.04.2011 № 52/VІ, 
продовжено термін дії  до 
31.12.2016) 

2011-
2016 рр. 

Управління житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації, інші 
структурні підрозділи  
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми  

Складно за  [240]  

 

За умов створення підстав для накопичення власного інвестиційного 

потенціалу, суб’єктам господарювання регіону, що можуть реалізувати 

пріоритетні інвестиційні проекти (зі значною бюджетною ефективністю, які 

стимулюють розвиток галузей та виробництв, які мають соціальну значимість), 

можуть надаватись податкові інвестиційні кредити за рахунок коштів місцевих 

бюджетів, податкові пільги за рахунок платежів у обласний та місцевий 

бюджети за податками на прибуток, майно, а також встановлюватись пільгові 
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тарифи на комунальні платежі, за орендною платою на землю та ін. 

Фінансування з коштів бюджету регіону передбачається здійснювати у формі 

прямого фінансування у рамках реалізації інвестиційних програм, у формі 

інвестиційного або податкового кредиту, гарантії Черкаської обласної 

адміністрації під позикові кошти.  

Бюджетна політика регіону має бути направлена у сторону інноваційно-

інвестиційної спрямованості. З цією метою необхідним є передбачення 

механізму використання коштів на фінансування, перед усім, швидко окупних 

та високоефективних проектів, які включені у інвестиційну програму регіону та 

які можуть забезпечити додаткові бюджетні надходження, за рахунок яких буде 

здійснюватись нарощування інвестиційного потенціалу регіону. 

Для фінансування інвестиційних проектів будуть залучатись українські та 

регіональні фінансові інститути. Всебічну підтримку мають отримати компанії, 

які спеціалізуються на лізингу. Передбачається активне використання 

фінансово-кредитних інститутів, інвестиційних компаній в якості фінансових 

посередників. На основі моніторингу та аналізу ринку фінансових посередників 

відбираються компанії для роботи з залучення інвестицій у найбільш значимі 

проекти та на основі їх домовленостей з ними визначаються форми співпраці 

Черкаської обласної державної адміністрації з такими компаніями.  

Пріоритетні цілі  івестиційної діяльності на 2016 рік:промоція 

інвестиційних можливостей;розвиток інвестиційної 

інфраструктури;єфективний інвестиційний супровід. 

Основні заходи для забезпечення виконання визначених 

цілей:презентація економічного та інвестиційного потенціалу області на 

всеукраїнських та міжнародних виставках, ярмарках, форумах;створення 

інвестиційного порталу;підготовка інвестиційних пропозицій;виготовлення 

презентаційних друкованих та відеоматеріалів;проведення організаційних 

заходів направлених на створення в областіпершого індустріального 

парку;залучення фінансового ресурсу ДФРР (на умовах співфінансування) для 

розвитку інфраструктури, що матиме позитивний вплив на інвестиційну 

привабливість територій;проведення інформаційного супроводу процесу 

реалізації інвестиційних проектів серед населення;координація роботи 
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територіальних представництв державних органів виконавчої влади, які 

впливають на інвестиційний процес;підвищення кваліфікації працівників 

місцевих органів виконавчої влати та місцевого самоврядування з питань 

обслуговування інвесторів та супроводження інвестиційних проектів; 

Таким чином,це дасть змогу отриматизбільшення обсягу капітальних 

інвестицій (у порівнянних цінах) на 4,8%. 

Формування умов для розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності та 

реалізації програм націлених на соціально-економічний розвиток Черкаського 

регіону залежить сьогодні від злагодженої співпраці влади регіону, суб’єктів 

господарювання регіону та інноваційно-інвестиційних інститутів.  

Черкаський регіон є привабливим для залучення інноваційно-

інвестиційних програм за рахунок наявності наступних позитивних 

характеристик: 

1. Великий швидко зростаючий ринок 

Черкаська область це великий ринок зі значним потенціалом росту та 

невеликим рівнем конкуренції у багатьох галузях. Населення регіону – 1,3 млн. 

Міське населення складає 56,4% населення області, сільське – 43,6%. 

Валовий збір зерна в регіоні 3,3 млн. тонн, при середній урожайності 51,3  

цн/га. 

Частка області в загальнодержавному обсягу реалізованої промислової 

продукції – 2,6%. 

2. Відмінне географічне становище 

Черкаська область розташована в центральній частині України, у 

лісостеповій фізико-географічній зоні. Її площа – 20,9 тис. кв. км. 

Адміністративно область поділена на 20 районів, 6 міст обласного 

значення, 10 міст районного значення, 15 селищ міського типу, 824 сільських 

населених пунктів. 

3. Кваліфікована та доступна робоча сила 

Економічно активне населення області – 620 тис. осіб 

В регіоні значна частка дорослих з вищою освітою. Кількість студентів – 

35,3 тис. осіб. 

Кількість зареєстрованих безробітних 24,9 тис. осіб. 
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4. Багаті природні ресурси 

Площа сільськогосподарських угідь області складає 1451,0 тис. га, або 

3,5% угідь України, з них ріллі – 1271,0 тис. га. 

В області налічується понад 100 родовищ цегельно-черепичної сировини. 

Значні запаси облицювального та будівельного каменю. 

Серед нерудних корисних копалин області переважають будівельні 

матеріали: граніти, бентонітові та палигорськітові глини, каоліни, кварцові 

піски. 

Рудні корисні копалини зустрічаються у вигляді осадових залізних та 

корінних титанових руд. 

Паливні ресурси представлені бурим вугіллям і торфом. На межі 

Черкаської та Кіровоградської областей розташоване Болтиське родовище 

горючих сланців. 

Лівобережна частина області має значні запаси мінерально-лікувальних 

вод типу „Миргородська‖. 

5. Розвинута інфраструктура 

Магістральні залізничні та шосейні дороги області з’єднують з Києвом, 

портами Чорного моря, індустріальними центрами України та зарубіжжя. 

Аеропорт в обласному центрі має можливість приймати міжнародні 

рейси, 3 пасажирські та 2 вантажні річкові порти забезпечують перевезення 

вантажів та пасажирів в регіони, що розташовані вздовж Дніпра та до портів 

Чорного моря. 

У м. Сміла розташований великий пасажирський і вантажний залізничний 

вузол – станція імені Т.Г.Шевченка. 

6. Покращення інвестиційного клімату 

Створено Центр надання адміністративних послуг у м. Черкаси, 

забезпечено функціонування 27 дозвільних центрів. 

Працює 9 інформаційно-консультативних і бізнес-центрів в районах 

області що полегшують започаткування власного бізнесу. 

В регіоні,як уже зазначалось вище, розроблено Стратегію розвитку 

Черкаської області до 2020 року. 
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На сьогодні до Стратегії розвитку Черкаської області період 2015 – 2017 

роки,внесено наступні проекти, що входять до програми регіонального 

розвитку: 

- Концепція створення індустріальних парків у Черкаській області; 

- Інтеграція логістичних можливостей Черкаської області у 

міжрегіональні, всеукраїнські і міжнародні логістичні інноваційні проекти; 

- Оновлення (коригування) топографічної основи території Черкаської 

області на 2015 - 2017 роки; 

- Програма "Створення містобудівного кадастру Черкаської області на 

2015 - 2017 роки"; 

- Створення енергетичних кооперативів; 

- Створення комунальних підприємств по виробництву біодизелю; 

- Створення пілотного проекту по виробництву пелет; 

- Реконструкція котельні з встановленням котлів на твердому паливі 

Жашківського підприємства теплових мереж по вул. Миру, 7а в м. Жашків 

Черкаської області; 

- котельні Христинівської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2 в м. Христинівка з 

переведенням на альтернативні види палива; 

- Будівництво блочно-модульної комбінованої котельні потужністю 3,3 

МВт, м. Кам’янка, вул. Декабристів, 11; 

- Проведення енергомоніторингу та підготовка планів термомодернізації 

будівель бюджетної сфери; 

- Реформування системи надання адміністративних послуг; 

- Шкільний автобус; 

- Створення Агенції регіонального розвитку; 

- Реконструкція поліклініки під перинатальний центр КЗ „Черкаська 

обласна лікарня Черкаської обласної ради― по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси; 

- Впровадження механізмів e-урядування; 

- Створення обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф; 

- Запровадження навчання з питань проектного менеджменту для 

представників органів місцевого самоврядування; 
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- Створення мережі бізнес-інкубаторів; 

- Підтримка суб`єктів МСП за участі Регіонального фонду підтримки 

підприємництва по Черкаській області; 

- Впровадження систем управління якістю на підприємствах, в 

установах, організаціях; 

- Регулярні бізнес-зустрічі представників підприємств харчової 

промисловості і торгівельних мереж під назвою "Купуй Черкаське"; 

- Створення центру підтримки інновацій і підприємництва iHUB в м. 

Черкаси; 

- Модернізація навчальних програм для забезпечення належного рівня 

підготовки майбутніх ІТ-спеціалістів; 

- Встановлення вуличних ліхтарів-указників з Wi-Fi покриттям; 

- Створення туристично-рекреаційної зони в с. Чернече Чигиринського 

району; 

- Ідентифікація та маркування туристичних та рекреаційних об`єктів 

Черкаської області; 

- Створення обслуговуючої мережі вздовж туристичних маршрутів 

Черкаської області; 

- Маньківщина туристична "Буцький каньйон"; 

- Створення історико-археологічного музейного комплексу "Країна 

Мамонтландія"; 

- Створення районного музейного комплексу у м. Городище; 

- Збереження та відновлення вітряних млинів Черкащини; 

- Створення громадського етнографічного розважально-просвітницького 

комплексу „Зерноленд―; 

- Створення туристичного кластера та інтернет-порталу „Туристична 

Чигиринщина―; 

- Створення мережі тематичних сіл Черкащини; 

- Промоція туристичного потенціалу Черкаської області; 

- Розробка мобільного додатку "Черкащина туристична»; 

- Оснащення основними засобами діючих та новостворених 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів області; 



88 

- Розвиток громадських сільських пасовищ; 

- Створення регіонального навчально-практичного Центру розвитку 

багатофункціональних кооперативів; 

- Підтримка збуту органічної сільськогосподарської продукції; 

- Створення ринків свіжої агропродукції поблизу ключових автошляхів; 

- Школа розвитку підприємництва у сільській місцевості; 

- Пілотний кластер: Зелені садиби Черкащини; 

- Створення інформаційно-ресурсних центрів доступу до соціально 

значущої інформації на базі бібліотек області; 

- Оновлена матеріально-технічна база професійно-технічних навчальних 

закладів - запорука підготовки висококваліфікованих робітників європейського 

рівня; 

- Щорічний обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад 

Черкащини; 

- Створення інфраструктури розвитку велотуризму в Черкаській області; 

- Реконструкція запасного футбольного поля КП "Центральний стадіон"; 

- Культурно-мистецький проект „Етнографічна Черкащина; 

- Реконструкція Черкаської обласної філармонії по вул. Хрещатик, 196 в 

м. Черкаси; 

- Розвиток видавничо-поліграфічної бази області; 

- Розширення мережі спостережень за вмістом забруднюючих речовин у 

м. Черкаси; 

- Реконструкція полігону твердих побутових відходів у м. Сміла; 

- Реконструкція існуючого Монастирищенського міського 

сміттєзвалища; 

- Організація виробництва переробки шламів та отримання сполук 

цинку; 

- Забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження 

невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів 

захисту рослин (відходів пестицидів) та тари від них спеціалізованими 

підприємствами; 
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- Созологічна оцінка об`єктів природно-заповідного фонду, рідкісних і 

зникаючих видів Черкаської області; 

- Відновлення Корсунь-Шевченківського парку; 

- Встановлення межі водоохоронної зони і облаштування прибережної 

захисної смуги на Кременчуцькому водосховищі; 

- Розробка і впровадження інтенсифікації процесу деструкції органічних 

сполук; 

- Будівництво очисних споруд на 13 витоках зливових вод з колекторів 

зливової каналізації в м. Черкаси; 

- Проведення заходів із берегоукріплення Кременчуцького водосховища 

з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій; 

Моніторинг освоєння коштів інвестиційних проектів за 2015-2017 рік по 

Черкаській областіподано в таблиці 2.6. 

Аналіз виконання плану свідчить про недостатню роботу в районах 

області по залученню інвестицій в програми регіонального розвитку. 

Проаналізувавши основні аспекти Стратегії розвитку Черкаської області, 

які стосувались інноваційного розвитку можемо дійти наступних висновків: 

- в Стратегії ще раз підкреслюється чітка спеціалізація регіону, а саме: 

сільське господарство та переробна промисловість, хімічна та машинобудівна 

промисловість; 

- на сьогодні термін реалізації вже закінчується, але в Черкаському 

регіоні так і не відбулись відчутні зміни в інноваційній сфері та в зазначених 

видах економічної діяльності; 

- паралельний огляд перспективних інноваційних проектів Департаменту 

інвестиційно-інноваційної політики Черкаської обласної державної 

адміністрації показав, що є відсутніми інноваційні проекти, які б могли 

забезпечити реалізацію поставлених пріоритетів інноваційного розвитку 

Черкаського регіону.  

Таким чином розробок рекомендацій та діючих інноваційних програм, на 

наш погляд, недостатньо для серйозного прориву в інноваційній діяльності 

регіону, спрямованої на підвищення його інвестиційної привабливості. 
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Регіональна влада здійснює розробляє заходи та здійснює контроль за 

такими заходами в межах Програм соціально-економічного розвитку [198], які 

розробляються кожного року. 

Таблиця 2.6. 

Моніторинг освоєння коштів інвестиційних проектів за 2015-2017 рік по 

Черкаській області 

Складено за [241] 

Цілі регіональної 
стратегії 

Фактична сума 
підписаних договорів 

(контрактів) у 
звітному періоді, тис. 

грн 

Сума вибраних 
коштів у звітному 

період, тис. грн 

Сума вибраних 
коштів з початку 

реалізації проектів, 
тис. грн 

з 
початку 
реалізаці

ї 
проекту 

за звітний 
період 

план факт план факт 

Стимулювання 
залучення інвестицій 

90 90 120 120 120 120 

Підвищення 
енергоефективності 

6990 - - - 6990 6836 

Удосконалення 
управління 
регіональним 
розвитком 

152278 37268 37593 37061 154487 153945 

Розвиток туристично- 
рекреаційної сфери 

- - 2340 2317,5 2360 2338 

Диверсифікація 
структури с/г 
виробництва та 
поглиблення переробки 
продукції 

10756,2 6989 10491 6989 
18118,

7 
10756,2 

Розвиток сільських 
територій та периферії 
навколо міст та селищ 

- - 156504 153236 381209 377942 

Підвищення 
адаптивності населення 
до потреб ринку праці 

    1092,5 1092,5 3149,8 3149,8 

Підвищення 
обізнаності та 
соціальної активності 
жителів області 

22842 4500 5695 5236 24802 24163 

Створення умов для 
поліпшення стану 
довкілля 

- - 102,5 59,9 102,5 59,9 

Покращення 
управління відходами 

755 280,8 608,9 84,2 1589 533 

Покращення стану 
водних об’єктів та 
атмосферного повітря 

95815,6 14183,8 14731,7 8762,2 
96662,

8 
84673,2 

Всього 289526,8 63311,6 229278,6 214958,3 
689590

,8 664516,1 
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Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2016 

рік  розроблена обласною державною адміністрацією спільно з 

територіальними органами міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади в області, райдержадміністраціями, міськвиконкомами. 

Метою Програми [197] є створення умов для розвитку виробництва в 

області, підвищення ефективності використання фінансового ресурсу, 

направленого на відновлення та подальший розвиток інфраструктури, 

підвищення якості послуг (медичних, освітніх, культурних тощо), що 

надаються населенню та посилення соціального захисту громадян. Це дасть 

змогу, в кінцевому результаті, підвищити якість життя населення, забезпечить 

умови для подальшого економічного і духовного розвитку домогосподарств 

області, посилить систему соціального захисту населення.  

Відповідальні за виконання заходів Програми – структурні підрозділи 

облдержадміністрації спільно з територіальними органами міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади в області, райдержадміністрації, 

міськвиконкоми і підприємства. 

Відповідно даної Програми [167] основними пріоритетами соціально-

економічного розвитку Черкаського регіону є: 

- відновлення роботи існуючих підприємств (де це доцільно) та створення 

нових виробництв на інноваційно-інвестиційній основі, як однієї з  

- основних передумов вирішення широкого спектру суспільних проблем; 

- розвиток агропромислового виробництва за рахунок посилення ролі 

тваринництва та підвищення ефективності використання ґрунтів; 

- покращення інвестиційного клімату з метою залучення інвестицій в 

розбудову економіки області; 

- розбудова інфраструктури (дорожньої, соціальної, торгової, 

промислової тощо); 

- відновлення культурної спадщини та формування на її основі 

туристичної галузі.  

Основні тенденції економічного і соціального розвитку Черкаського 

регіону у 2015 році були наступними: 
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Проаналізувавши основні тенденції економічного і соціального розвитку 

області в 2015 році можемо константувати той факт,що рік для Черкащини став 

роком прийняття  рішень, що маютьбезпосередній вплив на розвиток регіону в 

середньостроковій перспективі.Це насамперед рішення для виконання Стратегії 

розвитку області до 2020 року та Перспективного плануформування 

територіальних громад. 

В той же час економічна ситуація  залишалася складною протягомроку, з 

деякими проявами позитивних тенденцій у другому півріччі.Погіршення 

зовнішньої кон’юнктури на товари вітчизняного виробництва,зменшення 

внутрішнього попиту на продукцію через зменшення реальнихдоходів 

населення мали негативний вплив на стан промислового виробництва,який 

забезпечує майже 22% валової доданої вартості в області. Обсягивиробництва у 

січні-жовтні 2015 року зменшилися проти відповідного періодупопереднього 

року на 11,5% (по Україні – на 15,4%). 

Таблиця 2.7. 

Основні показники економічного і соціального розвитку  

області на 2016 рік 

 

Показники  

 
2014 р.  

 
2015 р.  

 
2016 р. 

 (прогноз) 

Індекс промислового виробництва, % 94,7  91,8  101,5  

Індекс обсягу сільськогосподарського 
виробництва, %  

98,3  98,5  100,1  

Індекс будівельної продукції, %  69,5  100,1  103,6  

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла, 
тис.кв.м 127,5  144,8  153,1  

у % до попереднього року 98,3  113,6  105,7  

Надходження податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів до зведеного бюджету, 
млн.грн. 

7055,1  9097,7  9098,1  

у % до попереднього року 108,7  129,0  100,0  

Обсяг капітальних інвестицій, млн.грн. 3005,4  3358,0  3512,2  

у порівнянних цінах у % до попереднього року 80,3  100,2  104,8  

Обсяг прямих іноземних інвестицій, по 
наростаючому підсумку, млн.дол.США 510,4  415,0  427,0  

у % до попереднього року 57,5  81,3  102,9  
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Обсяг експорту, млн.дол.США 624,2  446,1  488,5  

у % до попереднього року 81,0  71,5  109,5  

Обсяг імпорту, млн.дол.США 457,0  259,0  279,1  

у % до попереднього року 40,8  56,7  107,8  

Кількість малих підприємств, одиниць 7686  7780  7850  

у % до попереднього року 103,5  101,2  100,9  

Кількість фізичних осіб-підприємців, осіб 52100  52250  52380  

Середньомісячна заробітна плата працівників, 
зайнятих у галузях економіки, грн. 2829  3316  3685  

у % до попереднього року 105,5  117,2  111,1  

Фонд оплати праці робітників і службовців, 
зайнятих у галузях економіки (без малих 
підприємств та військовослужбовців), млн.грн. 

8058,4  8913,4  9463,1  

Рівень зареєстрованого безробіття (на кінець 
звітного періоду), % 3,5  3,5  3,5  

Складено за  [244] 

 

Зменшення промислового виробництва відбулося, в основному, через 

спаду машинобудівній галузі – на 25,1%, хімічній – на 21,2% та харчовій – на 

10,0%.Основною причиною спаду обсягів виробництва у галузі 

машинобудуваннястало призупинення виробництва на ДП «Автоскладальний 

завод № 2»ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» та закриттям 

основного ринку збуту продукції підприємства – Росії. 

У харчовій промисловості обсяги виробництва скоротилися у м’яснійта 

молочній галузях, лікеро-горілчаному виробництві, виробництві 

хліба,хлібобулочних і борошняних виробів, виробництві олії та тваринних 

жирів.Причини падіння обсягів виробництва – це скорочення ринків 

збутупродукції, особливо ринку Російської Федерації, зменшення попиту на 

продукціюна внутрішньому ринку. 

Разом з тим, в окремих галузях переробної промисловості 

забезпеченозростання обсягів виробництва, зокрема на підприємствах 

текстильноговиробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів –на 6,1%, металургійного виробництва; виробництва готових 

металевих виробів,крім машин та устаткування – на 8,9%, виробництва гумових 

та пластмасовихвиробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 11,1%. 
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В області завершено будівництво цеху з виробництва металоконструкційу 

Драбівському районі ТОВ «Етуаль Метал» (м. Сміла) та почало 

виробничудіяльність підприємство з виробництва гофрокартону ТОВ «Завод 

гофротари«Придніпровський» (м. Городище).Обсяг реалізованої промислової 

продукції у січні-жовтні 2015 рокустановив 34,2 млрд.грн. У розрахунку на 

одну особу реалізовано продукціїна суму 27,2 тис.грн. 

Виробництво продукції сільського господарства, питома вага якогоу 

валовій доданій вартості області майже 24%, у січні-жовтні 2015 року 

порівняноз січнем-жовтнем 2014 року зменшилось на 1,1%, в основному, за 

рахунокзменшення обсягів виробництва продукції тваринництва на 

3,9%.Значне подорожчання кормів, енергоресурсів та низький 

рівеньзакупівельних цін на продукцію тваринництва призвело до 

збільшеннязбитковості її виробництва в особистих селянських господарствах 

внаслідок чогоу січні-жовтні 2015 року чисельність поголів’я великої рогатої 

худоби в областіскоротилася на 5,6%, в тому числі корів – на 2,4%, свиней – на 

5,2%. Реалізаціяна забій худоби і птиці у живій масі зменшилася на 2,9%, в 

основному, череззменшення обсягів реалізації м’яса птиці у 

сільськогосподарських підприємствахна 1,7% та свиней – на 9,8%. Проте, 

збільшилося виробництво молока на 0,2%за рахунок підвищення 

продуктивності корів шляхом покращення технологіїїх утримання, 

реконструкції та модернізації молочно-тваринницьких комплексів. 

У 2015 році в області реалізовано ряд інвестиційних проектівз 

реконструкції тваринницьких приміщень із запровадженням сучасних ресурсо-

енергозберігаючих технологій на сільгосппідприємства. 

Обсяги виробництва продукції рослинництва в області зросли на 

0,7%.Черкащина традиційно посідає провідні місця в державі по 

виробництвусільськогосподарської продукції на душу населення, за 

урожайністю зерновихта технічних культур. У 2015 році урожайність зернових 

культур становила58,9 ц/га, що є найвищою в Україні. 

У січні-вересні 2015 року зовнішньоторговельний оборот 

областізменшився порівняно з відповідним періодом попереднього року у 1,7 

разаі становив 473,5 млн.дол.США, обсяг експорту товарів зменшився на 
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32,7%за рахунок скорочення поставок продуктів рослинного походження на 

25,4%,добрив – на 57,7% та готових харчових продуктів – на 31,3%, обсяг 

імпортутоварів зменшився на 53,8% за рахунок скорочення продукції 

хімічноїта пов’язаних з нею галузей промисловості на 59,3%, поставок 

машин,обладнання і механізмів, електротехнічного обладнання – на 42,6%, 

готовиххарчових продуктів – на 26,2%. Сальдо зовнішньої торгівлі позитивне, і 

становить154,1 млн.дол.США. 

На скорочення експорту перш за все вплинула втрата поставок до 

Росії.Тому підприємства області переорієнтовують збут своєї продукції до 

інших країн.За підсумками 9 місяців 2015 року зріс експорт до Індії майже у 

15,2 раза(до 16,8 млн. дол. США), до Туреччини – у 2,6 раза (до 27,5 млн. дол. 

США),до Єгипту – у 2,4 раза (до 12,8 млн. дол. США), до Казахстану – на 

50,5%(до 14,6 млн. дол. США). 

Обсяг унесених в економіку області прямих іноземних 

інвестицій(акціонерного капіталу) станом на 1 жовтня 2015 року становив 411,4 

млн.дол.США, що на 19,8% менше, ніж на початок року. Із країн ЄС 

унесено181,6 млн.дол.США прямих інвестицій (44,1% загального обсягу 

акціонерногокапіталу), з інших країн світу – 229,8 млн.дол.США (55,9%). Обсяг 

прямихіноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення на 1 жовтня 

2015 рокустановив 328,5 дол. США. 

У січні-вересні 2015 року підприємствами та організаціями областіза 

рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2402,1 млн.грн. 

капітальнихінвестицій(питома вага у загальнодержавних обсягах – 1,4%), що на 

1,8% більшепорівняно з січнем-вереснем 2014 року. У розрахунку на одиницю 

населенняобсяг капітальних інвестицій становив 1918,2 грн. 

Аналіз структури капітальних інвестицій, залучених у розвиток 

економікита на оновлення основних фондів підприємств за рахунок усіх 

джерелфінансування, свідчить, що основна частина капіталовкладень – це 

власні коштипідприємств, які у січні-вересні 2015 року становили 1810,0 

млн.грн., або 75,4%загального обсягу. За рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів освоєно0,7%, або 16,6 млн.грн. та 6,1%, або 147,3 млн.грн., 

відповідно. Частказапозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших 
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позик, становила 4,0%(96,7 млн.грн.). На індивідуальне житлове будівництво 

населенням спрямовано13,0% (312,4 млн.грн.). 

Для поліпшення інвестиційного клімату в області встановлено ліберальні 

місцеві податки (ставка податкуна нерухомість у м. Черкаси 0,5% за 1 кв. м), 

спрощується земельна бюрократія(ліквідована земельна комісія в 

облдержадміністрації) та процес реєстраціїбізнесу (реєстрація бізнесу 

проводиться протягом 24 годин). 

У 2015 році із державного фонду регіонального розвитку залучено 

коштидля фінансування 18 проектів, відібраних регіональною комісією з 

оцінкита попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і 

проектіврегіонального розвитку, на загальну суму 67,9 млн. грн., які 

затвердженорозпорядженням Кабінету Міністрів України. Із них 16 проектів 

передбаченоПланом реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на 

період2015 – 2017 роки. 

Проведений аналіз вказує значну кількість ефективних механізмів 

активізації  розвитку регіону. В подальшому пропонується здійснити 

міжрегіональні співставлення, які покажуть результати комплексу заходів з 

соціально-економічного розвитку регіону.  

 

 

2.3. Оцінка впливу інноваційно-інвестиційної активності на соціально-

економічний розвиток регіону 

 

 

З метою визначення специфічних особливостей функціонування 

конкретного регіону необхідно провести аналіз умов здійснення інноваційно-

інвестиційної діяльності в регіоні, який дозволить виділити основні фактори, 

що зміцнюють конкурентні позиції регіону в цій сфері. 

В цілому можна констатувати наявність регіональних диспропорцій за 

рівнем інвестиційної привабливості. Сьогодні інвестиційний клімат більшості 

регіонів України можна охарактеризувати як несприятливий. Капітал як і 

раніше залучається в регіони, багаті природними ресурсами, регіони, що мають 
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розвинену промисловість. Дана ситуація вимагає розробки регіональної 

інвестиційної стратегії, основною метою якої стане скорочення диспропорцій у 

регіонального розвитку.  

Таким чином, в даний час і в найближчій перспективі державне 

регулювання регіонального розвитку в Україні належить здійснювати 

зважаючи на суттєву невизначеність параметрів територіального розподілу 

інвестицій, що обумовлена значною децентралізацією інвестиційних процесів, 

кардинальною зміною складу і ролей суб’єктів, що приймають інвестиційні 

рішення. Домінування інвестицій приватного сектора, що має місце останнім 

часом в регіональній економіці обумовило зміщення акцентів державного 

урегулювання інвестиційних процесів у регіонах з обґрунтування оптимального 

міжрегіонального розподілу капіталовкладень з централізованих джерел на 

вирішення завдання з прогнозуванням стимулювання активності приватних 

інвесторів за напрямами, об’єктами та регіонами. 

 Забезпечити приплив інвестицій в економіку регіону можливо двома 

способами: за допомогою прямого нормативно-правового 

регулювання інвестиційної активності, а також за допомогою опосередкованого 

регулювання, заснованого на управлінні інвестиційною привабливістю регіону 

в сучасних умовах. 

Серед найбільш значущих чинників зовнішнього середовища, які 

впливають на інвестиційну привабливість регіону слід виділити: політичні; 

ресурсно-сировинні; виробничі; споживчі; інвестиційні; екологічні;  

економічні; кадрові; соціальні та інноваційні. 

Аналіз впливу інноваційно-інвестиційної детермінанти на соціально-

економічний розвиток регіону запропоновано здійснити у два етапи: 1.) 

проведення дослідження соціально-економічного розвитку регіону та виділення 

на основі такого дослідження регіонів-лідерів; 2.) розрахунок інноваційно-

інвестиційної активності для регіонів-лідерів та порівняння значень за даним 

показником для регіону, що досліджується.   
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Таблиця 2.8 

Трудові фактори розвитку продуктивних сил регіону  

  

Економічне активне 

населення 

працездатного віку, 

тис. осіб 

Працевлаштування 

зареєстрованих 

безробітних, тис. ос. 

Потреба 

підприємств у 

працівниках, тис. 

ос. 

Україна 18097,9  444,7  25,9  

АРК …  …  …  

Вінницька 741,2  28,1  0,4  

Волинська 440,4  12,5  0,8  

Дніпропетровська 1594,9  38,8  2,7  

Донецька 877,7  17,7  0,4  

Житомирська 571,2  17,3  1,3  

Закарпатська 571,8  9,1  0,2  

Запорізька 825,5  28,4  0,2  

Івано-Франківська 609,5  12,4  0,5  

Київська 790,6  13,2  1,9  

Кіровоградська 436,6  17,2  0,6  

Луганська 362,7  8,8  0,1  

Львівська 1134,7  23,7  1,5  

Миколаївська 558,2  14,8  1,0  

Одеська 1086,3  18,1  1,8  

Полтавська 664,3  23,2  1,4  

Рівненська 541,4  14,0  0,7  

Сумська 523,3  13,7  0,7  

Тернопільська 460,3  10,6  1,0  

Харківська 1324,2  39,9  2,2  

Херсонська 496,6  13,7  0,4  

Хмельницька 557,1  15,1  0,4  

Черкаська 580,2  23,9  0,6  

Чернівецька 404,9  6,5  0,5  

Чернігівська 483,9  14,3  0,6  

м.Київ 1460,4  9,7  4,0  

м.Севастополь ….. …  …  

Складено за [242] 

Таблиця 2.9 

Споживчі фактори розвитку продуктивних сил регіону 

 
Середньомісячна заробітна плата, 

грн 

Доходи населення, млн. 

грн. 

Україна 4195  1743979  

Автономна Республіка 

Крим 

…  …  

Вінницька 3396  59569  

Волинська 3291  33695  

Дніпропетровська 4366  163558  
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Донецька 4980  115416  

Житомирська 3271  44234  

Закарпатська 3381  36047  

Запорізька 4200  80388  

Івано-Франківська 3402  46072  

Київська 4153  74716  

Кіровоградська 3282  34898  

Луганська 3427  42730  

Львівська 3646  96133  

Миколаївська 3984  43673  

Одеська 3897  99071  

Полтавська 3783  60504  

Рівненська 3573  39693  

Сумська 3449  43551  

Тернопільська 2994  33082  

Харківська 3697  113952  

Херсонська 3123  36788  

Хмельницька 3371  47598  

Черкаська 3360  44598  

Чернівецька 3050  28004  

Чернігівська 3295  38094  

м.Київ 6732  287915  

м.Севастополь …  …  

Складнно за [243] 

Таблиця 2.10 

Виробничі фактори розвитку продуктивних сил регіону  

 Обсяг реалізованої пром. продукції, млн. грн. 

Україна 1428839,1 

Автономна Республіка Крим … 

Вінницька 25011,9 

Волинська 13372,9 

Дніпропетровська 235776,5 

Донецька 177066,6 

Житомирська 18260 

Закарпатська 11049,3 

Запорізька 94083,4 

Івано-Франківська 13724,1 

Київська 67533,9 

Кіровоградська 17872,4 

Луганська 33600,0 

Львівська 50449,7 

Миколаївська 19436,3 

Одеська 33587,0 

Полтавська 75965,8 

Рівненська 14405,9 
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Сумська 17297,1 

Тернопільська 9112,4 

Харківська 69542,6 

Херсонська 10725,1 

Хмельницька 16038,2 

Черкаська 33251,1 

Чернівецька 3991,9 

Чернігівська 16315,0 

м.Київ 351396,2 

м.Севастополь … 

Складно за [241] 

Таблиця 2.11 

Фінансові фактори розвитку продуктивних сил регіону (2015) 

 

Фінансові результати 

до оподаткування, 

млрд. грн. 
Чистий прибуток 

підприємств (збиток), 

млрд. грн. 

Валовий 

регіональний 

продукт, млн. грн. 

(2014) прибуток збиток 

Україна 334,5 858,1 -523,6 1586915  

Автономна 

Республіка Крим 
… … … 

…  

Вінницька 5,3 6,5 -1,2 43990  

Волинська 2,3 9,1 -6,8 24195  

Дніпропетровська 31,4 86,3 -54,9 176540  

Донецька 13,8 56,7 -42,9 119983  

Житомирська 2,3 4,8 -2,5 29815  

Закарпатська 1,3 3,4 -2,1 24120  

Запорізька 10,8 19,9 -9,1 65968  

Івано-Франківська 2,2 11,3 -9,1 37643  

Київська 11 40 -29 79561  

Кіровоградська 4,5 7,7 -3,2 28758  

Луганська 1,9 48,5 -46,6 31393  

Львівська 7,2 16 -8,8 72923  

Миколаївська 4,1 12,9 -8,8 35408  

Одеська 7,8 38,1 -30,3 74934  

Полтавська 10,5 13,7 -3,2 69831  

Рівненська 2,6 10,2 -7,6 28724  

Сумська 4,2 4,9 -0,7 30397  

Тернопільська 3,5 9,3 -5,8 21676  

Харківська 12,4 19,1 -6,7 96596  

Херсонська 2,6 5,1 -2,5 23250  

Хмельницька 4,9 8,3 -3,4 32162  

Черкаська 4,8 10,6 -5,8 38466  

Чернівецька 0,9 1,8 -0,9 15049  

Чернігівська 2,9 6,0 -3,1 28156  

м.Київ 179,3 407,9 -228,6 357377  

м.Севастополь … … …. …  

Складено за [245], [246] 
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В межах першого етапу нами передбачається аналіз наступних елементів: 

для ідентифікації дійсного соціально-економічного стратегічного статусу 

регіону, що передбачає виявлення майбутнього (бажаного) його стану 

інноваційно-інвестиційних детермінант, запропоновано використовувати 

методичний підхід, що передбачає розрахунок інтегрального показника за 

кожним із виділених основних факторів розвитку продуктивних сил 

регіональної економіки: людським, споживчим, виробничим, фінансовим та 

інфраструктурним.  

В таблицях 2.8-2.15 представлено за регіонами  показники, що 

характеризують кожен з факторів розвитку продуктивних сил регіонув 

2015році. 

Оцінка виконана лише за показником ВРП, адже перші два показника і 

більшості випадків є від’ємними.  

Таблиця 2.12 

Інфраструктурні фактори розвитку продуктивних сил регіону 

  

Загальна 

площа 

житлових 

приміщень, 

тис.м2 

Прийняття в експлуатацію житла, тис. м. кв. 

Україна 973786 11044  

Автономна Республіка Крим … …  

Вінницька 46778 391  

Волинська 23364 329  

Дніпропетровська 78931 340  

Донецька 512,42 43  

Житомирська 33743 213  

Закарпатська 30414 442  

Запорізька 40935 101  

Івано-Франківська 35415 856  

Київська 60549 1864  

Кіровоградська 24833 117  

Луганська 17808 22  

Львівська 57414 1165  

Миколаївська 25795 168  

Одеська 53421 632  

Полтавська 36327 266  

Рівненська 25545 361  

Сумська 28217 157  
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Тернопільська 27092 480  

Харківська 65269 384  

Херсонська 25476 113  

Хмельницька 34019 469  

Черкаська 34363 193  

Чернівецька 22139 382  

Чернігівська 29817 190  

м.Київ 64880 1366  

м.Севастополь … …  

Складено за [244] 

 

Кожен з цих факторів оцінюється за системою показників, що 

нормалізовані та зведені до інтегрального показника: 

,             (2.1) 

де VSi – стратегічний статус регіону; 

аі – значення відповідного i-гопоказника групи людських факторів 

продуктивних сил регіональної економіки; 

аіс – загальнонаціональне значення відповідного i-гопоказника, що 

характеризують групу людських факторів продуктивних сил регіональної 

економіки; 

bі – значення відповідного i-гопоказника групи споживчих факторів 

продуктивних сил регіональної економіки; 

bіс – загальнонаціональне значення відповідного i-гопоказника, що 

характеризують групу споживчих факторів продуктивних сил регіональної 

економіки; 

сі – значення відповідного i-гопоказника групи інфраструктурних 

факторів продуктивних сил регіональної економіки; 

сіj - загальнонаціональне значення відповідного i-гопоказника, що 

характеризують групу інфраструктурних факторів продуктивних сил 

регіональної економіки; 

dі – значення відповідного i-гопоказника групи фінансових факторів 

продуктивних сил регіональної економіки; 
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dіс – загальнонаціональне значення відповідного i-гопоказника, що 

характеризують групу фінансових факторів продуктивних сил регіональної 

економіки; 

еі – значення відповідного i-гопоказника групи виробничих факторів 

продуктивних сил регіональної економіки; 

еіс – загальнонаціональне  значення відповідного i-гопоказника, що 

характеризують групу виробничих факторів продуктивних сил регіональної 

економіки. 

За результатами використання авторського методичного підходу  

визначено інтегральний показник дійсного соціально-економічного статусу 

(VS) регіонів України, що дало змогу здійснити їх рейтингування. Виділено 

регіони-лідери, що мають найвищий дійсний (соціально-економічний) статус 

(Полтавський, Київський, Дніпропетровський, Харківський регіони), регіони з 

середнім рівнем дійсного статусу та регіони, які займають найнижчі місця в 

рейтингу та відповідно позиція яких за дійсним статусом є низькою (табл. 2.11). 

За результатами проведеної діагностики дійсного статусу соціально-

економічного розвитку регіонів України з використанням запропонованої 

методики ідентифіковано нинішню регіональну позицію в просторовому 

вимірі. 

Таблиця 2.13 

Рейтингування регіонів за дійсним статусом соціально-економічного 

розвитку у 2015 р.* 

 

Регіони 

Фактори продуктивних сил Дійсний 

соціально-

економічн

ий статус 

(VS) 

Трудов

ий 

Споживч

ий 

Інфрастуктур

ний 

Фінансов

ий 

Виробнич

ий 

м.Київ 0,257 1,770 0,190 1,237 0,246 3,700 

Дніпропетровс

ька 
0,280 

1,135 0,112 0,306 0,165 1,997 

Київська 0,147 1,033 0,231 0,130 0,047 1,587 

Харківська 0,248 0,947 0,102 0,120 0,049 1,465 

Одеська 0,170 0,986 0,112 0,115 0,024 1,407 

Львівська 0,174 0,924 0,164 0,086 0,035 1,384 

Запорізька 0,117 1,047 0,051 0,097 0,066 1,379 
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Полтавська 0,143 0,936 0,061 0,091 0,053 1,285 

Миколаївська 0,103 0,975 0,042 0,050 0,014 1,182 

Вінницька 0,120 0,844 0,083 0,051 0,018 1,115 

Івано-

Франківська 
0,081 

0,837 0,114 0,043 0,010 1,085 

Рівненська 0,088 0,874 0,059 0,038 0,010 1,070 

Черкаська 0,109 0,827 0,053 0,051 0,023 1,062 

Хмельницька 0,080 0,831 0,077 0,045 0,011 1,044 

Сумська 0,087 0,847 0,043 0,037 0,012 1,027 

Житомирська 0,121 0,805 0,054 0,031 0,013 1,024 

Закарпатська 0,060 0,827 0,071 0,023 0,008 0,988 

Волинська 0,083 0,804 0,054 0,033 0,009 0,983 

Чернігівська 0,082 0,807 0,048 0,033 0,011 0,982 

Кіровоградська 0,086 0,802 0,036 0,041 0,013 0,977 

Тернопільська 0,088 0,733 0,071 0,035 0,006 0,933 

Херсонська 0,074 0,766 0,036 0,028 0,008 0,912 

Луганська 0,044 0,741 0,020 0,082 0,024 0,911 

Донецька 0,077 0,724 0,004 0,087 0,012 0,904 

Чернівецька 0,056 0,743 0,057 0,014 0,003 0,874 

м.Севастополь …  …  …  …  …  …  

АРК …  …  …  …  …  …  

* Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України 

 

Таблиця 2.14 

Рейтингування регіонів за дійсним статусом соціально-економічного 

розвитку у 2013 р.* 

 

Регіони 

Фактори продуктивних сил Дійсний 

соціально-

економічни

й статус 

(VS) 

Трудо

вий 

Спо-

живчий 

Вироб-

ничий 

Фінан

- 

совий 

Інфрастру

к- 

турний 
Полтавська 0,09 0,04 0,18 0,11 0,04 0,65 

м.Київ 0,12 0,1 0,07 0,19 0,17 0,64 
Дніпропетровська 0,15 0,06 0,18 0,1 0,06 0,6 

Харківська 0,15 0,08 0,07 0,07 0,06 0,58 

Донецька 0,1 0,08 0,19 0,12 0,08 0,57 

Черкаська 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,36 

Київська 0,06 0,04 0,04 0,05 0,09 0,27 

Одеська 0,07 0,04 0,02 0,04 0,06 0,24 

АРК  0,09 0,04 0,02 0,03 0,06 0,24 

Запорізька 0,06 0,04 0,07 0,04 0,02 0,23 

Львівська 0,06 0,04 0,03 0,04 0,05 0,22 

Луганська 0,05 0,04 0,06 0,04 0,02 0,22 
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Вінницька 0,05 0,03 0,02 0,02 0,03 0,15 

Івано-Франківська 0,03 0,03 0,02 0,02 0,04 0,14 

Миколаївська 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,13 

Житомирська 0,05 0,03 0,01 0,02 0,01 0,12 

Рівненська 0,04 0,03 0,01 0,01 0,02 0,12 

Хмельницька 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 0,12 

Сумська 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,12 

Чернігівська 0,04 0,03 0,01 0,02 0,01 0,11 

Тернопільська 0,04 0,02 0,01 0,01 0,02 0,1 

Закарпатська 0,03 0,03 0,01 0,01 0,02 0,1 

Кіровоградська 0,04 0,03 0,01 0,02 0,01 0,1 

Херсонська 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,1 

Волинська 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,09 

Чернівецька 0,02 0,02 0 0,01 0,02 0,08 

м.Севастополь 0,01 0,02 0 0,01 0,02 0,06 

* Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України 

 

Таблиця 2.15 

Порівняльна таблиця за 2013, 2015 р.р. 

Регіон 2013 2015 Рейтинг 

м.Київ 2 1 +1 

Дніпропетровська 3 2 +1 

Київська 7 3 +4 

Харківська 4 4 0 

Одеська 8 5 +3 

Львівська 11 6 +5 

Запорізька 10 7 +3 

Полтавська 1 8 -7 

Миколаївська 15 9 +6 

Вінницька 13 10 +3 

Івано-Франківська 14 11 +3 

Рівненська 17 12 +5 

Черкаська 6 13 -7 

Хмельницька 18 14 +4 

Сумська 19 15 +4 

Житомирська 16 16 0 

Закарпатська 22 17 +5 

Волинська 25 18 +7 

Чернігівська 20 19 +1 

Кіровоградська 23 20 +3 
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Тернопільська 21 21 0 

Херсонська 24 22 +2 

Луганська 12 23 -11 

Донецька 5 24 -19 

Чернівецька 26 25 +1 

м.Севастополь 27 26  … 

АРК 9 27  … 

* Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України 

 

За результатами аналізу виявлені найбільш вагомі чинники формування 

основних показників соціально-економічного розвитку продуктивних сил 

регіонів України, які систематизовані за ознакою впливу на їх рівень 

інноваційно-інвестиційних детермінант регіонального розвитку і зведені у п’ять 

груп (трудові, споживчі, виробничі, фінансові, інфраструктурні) з визначенням 

часткових показників, що характеризують кожну групу. Ступінь обумовленості 

розвитку продуктивних сил регіону сформованими інноваційно-інвестиційними 

детермінантами запропоновано визначати на основі інтегрального коефіцієнту, 

розрахованого за формулою:  

mn

b

a

I

m

j

n

i ij

ij

p





 1 1

,(2.2) 

де аіj , bij – часткові показники, що характеризують вплив кожної з груп 

чинників (по регіону і в середньому по Україні відповідно);і – кількість 

часткових показників по групі чинників; j – кількість груп чинників. 

Результати розрахунків інтегрального коефіцієнту у порівнянні з 

основними показниками інноваційно-інвестиційної діяльності представлені в 

табл. 2.16. 

Таблиця 2.16 

Інноваційно-інвестиційний статус регіонів України у 2015 р. у порівнянні з 

показниками інноваційно-інвестиційної діяльності
*
 

Регіони (Ір) 

Капітальн

і 

інвестиції

, млрд грн 

Прямі 

іноземні 

інвестиції

, млн дол. 

США 

Індекс 

інвестиційної 

привабливост

і 

(Ііп) 

Частка промислових 

підприємств, що 

впроваджували інновації, 

% 

інноваційн

і процеси 

інноваційні 

види 

продукції 

Вінницька 0,15 6,990 187,1 1,428 6,5 8,8 
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Волинська 0,09 5,527 248,1 1,410 5,8 3,8 

Дніпропетровська 0,60 24,331 7182,9 1,418 4,3 5,8 

Донецька 0,57 6,641 1827,7 1,281 2,9 4,6 

Житомирська 0,12 3,755 249,3 1,385 8,8 6,1 

Закарпатська 0,10 3,335 311,5 1,274 5,1 4,3 

Запорізька 0,23 7,123 931,7 1,355 8,5 15,0 

Івано-Франківська 0,14 9,285 836,6 1,478 11,2 8,8 

Київська 0,27 22,936 1627,1 1,353 8,2 5,2 

Кіровоградська 0,10 3,800 64,4 1,283 7,9 11,9 

Луганська 0,22 1,826 582,4 1,280 6,3 3,8 

Львівська 0,22 11,845 1248,1 1,601 13,3 8,2 

Миколаївська 0,13 5,761 212,7 1,329 9,7 11,8 

Одеська 0,24 8,409 1337,4 1,459 8,6 7,0 

Полтавська 0,65 7,606 1000,6 1,283 5,4 10,3 

Рівненська 0,12 4,177 220,2 1,343 6,5 4,1 

Сумська 0,12 3,509 201,6 1,339 7,8 12,9 

Тернопільська 0,10 3,537 50,1 1,356 10,9 9,8 

Харківська 0,58 10,521 1569,5 1,404 16,4 10,8 

Херсонська 0,10 2,927 210,6 1,264 10,9 13,0 

Хмельницька 0,12 6,524 166,8 1,289 5,5 7,5 

Черкаська 0,36 4,196 352,9 1,310 8,3 11,0 

Чернівецька 0,08 2,608 59,3 1,250 9,4 11,3 

Чернігівська 0,11 3,469 92,2 1,397 6,2 8,8 

м. Київ 0,64 80,217 22600,4 1,419 8,7 12,7 

*без урахування тимчасово окупованих територій АРК і Донецької та 

Луганської областей 

 

Розрахунок непараметричних коефіцієнтів кореляції за даними табл. 1 

показав, що інтегральний коефіцієнт (Ір) та індекс інвестиційної привабливості 

(Ііп) відображають реальний розподіл інноваційних та інвестиційних складових 

продуктивних сил між регіонами, тобто, є репрезентативними. На основі 

розрахованого інтегрального коефіцієнту методом кластеризації на основі  

k-середніх у просторі координат «інвестиційна привабливість регіону (Ііп)– 

інтегральний коефіцієнт (Ір)» були визначені регіони з високим, середнім і 

низьким інноваційно-інвестиційним статусом (табл. 2.17). 

В Черкаському регіоні вже створена певна інфраструктура інноваційної 

діяльності, яка координується адміністрацією регіону, одним з основних 

пріоритетів у діяльності якої є економічне зростання в результаті 

збалансованого розвитку економіки та поетапного заміщення сировинної 
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складової у валовому регіональному продукті на високотехнологічну 

продукцію. 

Таблиця 2.17 

Групування регіонів України за інноваційно-інвестиційним статусом 

Інноваційно-

інвестиційний статус 

Діапазони значень 

координат 
Регіони України 

Високий 
1,419≥Ііп ≥1,281 

0,64≥Ір≥0,57 

Дніпропетровський, Донецький, 

Полтавський, Харківський, м. Київ 

Середній 
1,385 >Ііп>1,250 

0,36 ≥Ір≥0,08 

Закарпатський, Запорізький, Київський, 

Кіровоградський, Луганський, 

Миколаївський, Рівненський, Сумський, 

Тернопільський, Херсонський, 

Хмельницький, Черкаський, Чернівецький 

Низький 
1,478≥Ііп≥1,385 

0,24≥Ір≥0,09 

Вінницький, Волинський, Житомирський, 

Івано-Франківський, Львівський, Одеський, 

Чернігівський 

 

В Черкаській області наукові установи є специфічними відносно 

основних видів економічної діяльності, а саме з орієнтацією на 

агропромисловий комплекс та хімічну промисловість (з десяти наукових 

установ в Черкаській області вісім орієнтовані на агропромисловий комплекс, 

що свідчить про чітку орієнтацію регіону на такий вид економічної діяльності).  

Проведені дослідження показують, що питома вага підприємств, що 

впроваджували інновації (15,0 %) та питома вага реалізованої інноваційної 

продукції в обсязі промислової (2,0 %) в Черкаському регіоні є майже такою, як 

і в цілому по Україні (відповідно 16,8 % та 3,3%). Що стосується інших 

показників, якими характеризуються рівень впровадження інновацій, то частка 

Черкаського регіону в загальних показниках по країні є не суттєвою. Так, за 

показником впровадження нових технологічних процесів внесок Черкаського 

регіону в 2015 році склав лише 1,33 % до загальноукраїнського показника, за 

рівнем освоєння інноваційних видів продукції – 1,84 %, що свідчить про 

наявність інноваційного потенціалу та водночас відсутність дієвих механізмів 

його ефективного використання. 

Проведений аналітичний огляд статистичного матеріалу, дослідження 

тенденцій та авторські розрахунки спонукали до висновку, що такий низький 

рівень впровадження інноваційних розробок у практику господарювання 

пов’язаний в першу чергу з тим, що для представників бізнесу нові знання, 
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науково-технічна інформація недостатньо цікаві для комерційного 

застосування через неможливість розрахувати ефект від потенційних 

інвестицій.  

Таким чином,на основі проведеного аналізу ефективності інвестиційної 

діяльності врегіонах України можна виділити ключові проблеми, які (у тому 

числі) впливають на динаміку розвитку вітчизняної економіки: 

- Інвестиційний клімат в Україні упродовж останніх п’яти років 

залишається тенденційно несприятливим.    

- В Україні відбулася негативна зміна тренду інвестування економіки: 

після стабільного приросту капітальних інвестицій (2006-2012 рр., окрім 2009 

р.), з 2013. їх обсяги почали скорочуватися.    

- Розподіл інвестицій між регіонами тенденційно характеризується 

диспропорційністю і концентрацією основних коштів в окремих регіонах-

мільйонниках (м. Київ, Донецька, Дніпропетровська, Київська і Харківська 

області), тоді як в економіку таких областей як Чернівецька, Чернігівська, 

Тернопільська і Херсонська стабільно залучаються найменші обсяги 

інвестицій.   

- У третині регіонів України (Івано-Франківській, Кіровоградській, 

Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській 

іХарківській областях) інвестиції не мають визначального впливу на низку 

показників економічного розвитку регіону (ВРП, фінансовий результат 

прибуткових підприємств, обсяг реалізованої промислової продукції, обсяг 

реалізованих послуг та обсяг реалізованої інноваційної продукції). Попри 

несуттєву залежність досліджуваних показників від інвестиційної діяльності, 

середнє значення інтегрального індексу ефективності інвестицій у цих регіонах 

починаючи з 2006 року свідчить про середній рівень ефективності інвестицій, 

ав окремих періодах – високий.  

- Низька здатність підприємств до самофінансування, що є однією із 

причин скорочення обсягів капітальних інвестицій у регіонах, так як 

недостатня активність комерційних банків у наданні довгострокових 

інвестиційних кредитів змушує підприємства та організації орієнтуватися 

першочергово навласні кошти. У структурі капітальних інвестицій 
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спостерігається тенденція до збільшення частки власних коштів з 57,8% у 2006 

р. до 71,5% у 2014 р. ізменшення частки кредитів банків та інших позик з 

15,5% до 8,8% відповідно.  

- Недостатній обсяг капіталовкладень у промисловість спрямовано 

наінноваційну діяльність. Так, у Черкаській області ця частка (середнє 

значення за період 2006-2014 рр.) становить 3,5%, у Полтавській – 4,2%, 

Рівненській – 5,5%. .  

- Зменшення в останні роки віддачі інвестицій в Україні у формі обсягів 

реалізованої інноваційної продукції (2012, 2014 рр.) і фінансового результату 

прибуткових підприємств (2011-2013 рр.), що зумовлено уповільненням 

інноваційної діяльності (скорочення обсягів інноваційних витрат та обсягів 

реалізованої інноваційної діяльності у 2012-2014 рр.) ізниженням темпів 

реалізації промислової продукції (2013-2014 рр.).  

Водночас існує багато перешкод національного рівня, які є спільними 

стримуючими чинниками інвестування для усіх регіонів. Більше того, такі 

перепони розвитку інвестиційної діяльності як корупція, відсутність дієвих 

реформ судової системи, проблеми прав власності та захисту інвесторів, 

надмірний податковий тиск, не є новими для України. З року в рік ці питання 

залишаються відкритими і набувають хронічного характеру. Особливо чутливо 

на них реагують зовнішні інвестори, через що їх частка серед джерел 

фінансування інвестиційної діяльності в Україні залишається стабільно 

низькою упродовж років. Водночас для внутрішніх інвесторів такі перепони не 

дають можливість залучати інвестиції на розширення їх діяльності, 

оновлювати основні засоби і впроваджувати нові технології.  

Згідно з прогнозом Міністерства економічного розвитку та торгівлі 

України, у 2016-2019 рр. за умови макростабілізації та проведення модернізації 

відбуватиметься пожвавлення інвестиційної активності в Україні. Поліпшення 

інвестування вітчизняної економіки очікується також за рахунок прямих 

іноземних інвестицій. Так, за оптимістичним прогнозом Уряду України, обсяги 

прямих іноземних інвестицій зростуть у 2017-2019 рр. – на 19,2%. Натомість, 

згідно з песимістичним прогнозом, приріст іноземного капіталу у цих роках 

становитиме, відповідно, 0,5, 1,0 і 1,9%.   
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У цьому контексті необхідно зазначити, що поглиблена та всеохоплююча 

зона вільної торгівлі, яка передбачена Угодою про асоціацію між Україною і 

ЄС відкриває нові можливості для вітчизняних та іноземних інвесторів. Досвід 

країн центрально-східної Європи, які вступили у зону вільної торгівлі з ЄС, 

демонструє зростання надходжень прямих іноземних інвестицій. Тому 

пріоритетним завданням є усунення причин погіршення інвестиційного 

клімату в регіонах України. Відтак розвиток інвестиційної діяльності має 

базуватися на сучасних пріоритетах економічних перетворень. 

Таким чином, для поліпшення інвестиційного клімату в Україні на 

національному рівні необхідно:   

- забезпечити ефективність реалізації задекларованих реформ, зокрема у 

судовій, податковій системі, адміністративно-територіальному устрої;   

- впровадити антикорупційну систему;  

- запровадити якісно нову інвестиційну політику;   

- підвищити захист інвесторів та їх прав власності; 

- покращити співпрацю між органами влади та інвесторами. 

На регіональному рівні для поліпшення інвестиційного клімату та 

ефективності використання інвестицій доцільно:  

- регіональним та місцевим органам влади:  

- підвищити ефективність регіонального управління шляхом 

застосування новітніх моделей управління в державному секторі;  

- активізувати реалізацію програм державно-приватного партнерства, 

розширюючи коло їх учасників, передусім із країн ЄС. У цьому контексті 

необхідно сприяти створенню бізнес-інкубаторів, наукових парків і 

технопарків. Надавати відповідні консалтингові послуги та організаційну 

підтримку бізнес-структурам у напрямку їх участі у міжнародних програмах і 

грантах, щонелише сприятиме вирішенню проблеми дефіциту коштів на 

інновацій, айналагодить міжнародну співпрацю, створить передумови для 

нових виробничих зв’язків.  

- регіональним центрам з інвестицій та розвитку:  

- здійснювати оцінювання ризиків інвестиційної діяльності врегіонах і 

рейтингування адміністративно-територіальних одиниць за рівнем ризиків та 

інвестиційної привабливості;  
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- проводити моніторинг інвестиційних проектів, які були 

реалізовані/нереалізовані на території регіону задля максимального 

попередження ризиків учасників інвестиційної діяльності. На основі 

отриманих результатів моніторингу формувати базу даних надійності 

інвесторів;  

- налагоджувати тіснішу співпрацю з інвесторами з країн ЄС, а також 

сприяти просуванню вітчизняних інвесторів на європейських ринок, 

використовуючи нові можливості зони вільної торгівлі між Україною і ЄС.   

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

1. Державна підтримка інноваційних процесів у регіонах сьогодні 

здійснюється у рамках регіональних науково-технічних програм, при цьому 

організація їх розробки та реалізація забезпечує участь органів державного 

регіонального управління, а вибір пріоритетів науково-технічної  діяльності 

ведеться з урахуванням особливостей кожного регіону.  

2. За період з 1995-2015 рік обсяг виконаних наукових та науково-

технічних робіт в Черкаському регіоні склав 766483,7 млн. грн. При цьому, 

фундаментальних досліджень виконано на суму - 200051,7 млн. грн., 

прикладних досліджень - 245074,2 млн. грн., розробок – 283252,8 млн. грн., 

науково-технічні послуги – 38105 тис. грн. 

3.Відмічаються недоліки регіональних програм соціально-економічного 

та інноваційного розвитку, які пов’язані з тим, що у більшості вони 

передбачають тільки певні теоретичні засади та перелік інноваційних розробок, 

які насправді не фінансуються ні з регіонального, ні з державного бюджету, та 

не викликають інтересу у представників бізнес-структур та інвесторів.  

4. Таким чином, аналізуючи сучасний стан інноваційної діяльності 

Черкаського регіону, можна виділити: достатню забезпеченість регіону 

науковою базою для здійснення і розвитку НДДКР, але в той же час 

орієнтованість результатів НДДКР на потреби регіональної економіки; - 
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відсутність у регіоні інфраструктури інноваційної діяльності, адекватної 

сучасним вимогам розвитку науки і виробництва. 

5. Серед основних факторів, які формують інвестиційну привабливість 

Черкаського регіону, найбільш важливими є розвиток інвестиційної 

інфраструктури, до якої також слід віднести податкові пільги, інвестиційний 

імідж регіону, гарантії та страхування інвестицій, участь у інвестиційних 

програмах.  

6. Основною метою створення інвестиційного іміджу регіону є залучення 

уваги вітчизняних та міжнародних ділових кіл до Черкаського регіону. 

Формування інвестиційної відкритості, інвестиційного іміджу міста та регіону 

необхідно здійснювати за наступними напрямами: 

7. Участь Черкаського регіону у регіональних, державних та міжнародних 

інвестиційних програмах, а також розробка власних інвестиційних програм є 

одним з найважливіших умов просування інвестиційних проектів. 

8. Міста і райони Черкаської області відрізняються можливостями щодо 

залучення інвестицій. Інвестори надають перевагу районам з розвиненою 

інфраструктурою, з наявністю кваліфікованих трудових ресурсів. 

9. Формування умов для розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності та 

реалізації програм націлених на соціально-економічний розвиток Черкаського 

регіону залежить сьогодні від злагодженої співпраці влади регіону, суб’єктів 

господарювання регіону та інноваційно-інвестиційних інститутів.  

10. Проведений аналіз заходів із забезпечення соціально-економічного 

розвитку за останні роки показує значну кількість ефективних механізмів 

активізації такого розвитку. В подальшому пропонується здійснити 

міжрегіональні співставлення, які покажуть результати комплексу заходів з 

соціально-економічного розвитку регіону.  

11. З метою визначення специфічних особливостей функціонування 

конкретного регіону необхідно провести аналіз умов здійснення інноваційно-

інвестиційної діяльності в регіоні, який дозволить виділити основні фактори, 

що зміцнюють конкурентні позиції регіону в цій сфері. 

12. В цілому можна констатувати наявність регіональних диспропорцій за 

рівнем інвестиційної привабливості. Сьогодні інвестиційний клімат більшості 

регіонів України можна охарактеризувати як несприятливий. Капітал як і 



114 

раніше залучається в регіони, багаті природними ресурсами, регіони, що мають 

розвинену промисловість. Дана ситуація вимагає розробки регіональної 

інвестиційної стратегії, основною метою якої стане скорочення диспропорцій у 

регіонального розвитку.  

13. Результати проведених досліджень показали чіткий взаємозв’язок між 

рівнем соціально-економічного розвитку регіонів та інноваційно-інвестиційною 

активністю в регіонах. Чим більше значення інтегрального показника 

інноваційно-інвестиційної активності, тим вищим є значення агрегованої 

оцінки соціально-економічного розвитку в регіоні. Тому можна стверджувати, 

що одною з основних причин низького рівня соціально-економічного розвитку 

Черкаського регіону є низька  інноваційно-інвестиційна активність у цьому 

регіоні. 
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РОЗДІЛ ІІІ.ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ З УРАХУВАННЯМ ЙОГО ІННОВАЦІЙНО-

ІНВЕСТИЦІЙНОГО СТАТУСУ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 

 

3.1. Механізм активізації інноваційно-інвестиційних детермінант соціально-

економічного розвитку регіону 

 

 

За результатами оцінки дійсного та стратегічного статусу регіону 

розроблено практичні пропозиції переходу з одного стану в інший на засадах 

нарощення інноваційно-інвестиційних детермінант з орієнтацією на досягнення 

синергетичного ефекту та забезпечення стратегічного прориву в показниках 

соціально-економічного розвитку регіону. Побудовано просторову матрицю 

стратегічних позицій регіонів України та відображено точки їх переходу 

(біфуркації) в іншу площину за умов досягнення синергії взаємодії інноваційно-

інвестиційних детермінант (рис. 3.1). 

В основу побудови матриці покладено авторський підхід до розрахунку 

часткового показника інноваційного, інвестиційного статусів та в цілому 

інтегрального показника (статусу) регіону, який за умов досягнення 

синергетичного ефекту може бути ідентифікований як стратегічний. З 

використанням статистичних методів, експертного оцінювання та розрахунку 

коефіцієнта конкордації здійснено вибір найбільш вагомих показників, які 

розраховуються для визначення стратегічного статусу: обсяг валового 

регіонального продукту; обсяг капітальних інвестицій за рахунок коштів 

вітчизняних інвесторів; обсяг капітальних інвестицій за рахунок коштів 

іноземних інвесторів; обсяг витрат на інноваційну діяльність за рахунок 

власних джерел підприємств; обсяг витрат на інноваційну діяльність за рахунок 

коштів вітчизняних інвесторів; обсяг витрат на інноваційну діяльність за 

рахунок коштів іноземних інвесторів; обсяг витрат на інноваційну діяльність за 

рахунок інших джерел.  
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Рис. 3.1. Формалізація стратегічного статусу регіонів України на засадах 

нарощення інноваційно-інвестиційних детермінант. 

Джерело: розроблено автором 

Перевагою авторської методики є можливість визначення інтегрального 

значення показника та інноваційно-інвестиційної позиції в просторі 

стратегічних перспектив. 

На представленій матриці формалізовано зміну позицій регіонів України в 

просторі за умов взаємодії інноваційно-інвестиційних детермінант та 

досягнення синергетичного ефекту. Підвищення позиції Черкаського регіону за 

інноваційно-інвестиційним статусом та досягнення синергетичного ефекту є 

можливим за рахунок розробки та впровадження інноваційних програм,
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Рис. 3.2 Концептуальний підхід до забезпечення стратегічного розвитку Черкаської області з урахуванням інноваційно-інвестиційного статусу 
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спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості регіонів,а також 

реалізації інвестиційної політики регіону із пріоритетом орієнтації на 

інноваційні види діяльності – у високотехнологічні види продукції, які 

призводять до кількісних або якісних змін у регіоні, що підвищують рівень його 

конкурентоспроможності як в національному, так і в міжнародному масштабі. 

Для досягнення позиції, ідентифікованої з допомогою моделі стратегічного 

статусу регіонів України на засадах нарощення інноваційно-інвестиційних 

детермінант, запропоновано підходи дообґрунтування механізму коригування 

діючої стратегії розвитку Черкаського регіону (рис. 3.2) 

Процес коригування починається з активізації діяльності з використанням  

інноваційно-інвестиційних інструментів в регіоні. На засадах державно-

приватного партнерства регіонів зокрема: розвиток інжинірингу в регіоні; 

підвищення якості продукції, що виробляється в регіоні; розвиток спільного 

інноваційно-інвестиційного простору; розвиток технологічної співпраці на 

основі інноваційних проектів; підвищення інвестиційної привабливості регіону; 

створення інтеграційних об’єднань на інноваційній основі. Активізація 

інноваційно-інвестиційних інструментів забезпечує формування інтеграційних 

об’єднань трьох типів: першого переділу продукції (виготовлення вторинної 

сировини), другого переділу продукції (виробнича діяльність), третього 

переділу продукції (виробництво високотехнологічної продукції з високим 

ступенем інноваційності).  

Діяльність інтеграційних об’єднань трьох типів відбувається за сприяння 

державних структур, які всебічно контролюють та підтримують на 

законодавчому та організаційному рівні розвиток інтеграційних процесів в 

регіоні за напрямами регіональної спеціалізації. В результаті всебічної 

інтеграції інноваційних та інвестиційних детермінант відповідно до 

запропонованого механізму відбувається коригування діючої стратегії розвитку 

Черкаського регіону за рахунок утворення синергетичного ефекту, переходу 

через точку біфуркації та виходу на новий рівень соціально-економічного 

розвитку. 

Подолання сучасних економічних та соціальних проблем в регіонах, 

реструктуризація регіональної економіки мають здійснюватись за рахунок 
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якісного та ефективного використання регіонального потенціалу, підвищення 

продуктивності регіональних ресурсів. Тому для інтенсифікації відтворення на 

рівні регіону одним з найважливіших завдань є його інвестиційне забезпечення 

та інноваційне спрямування.  

Інноваційно-інвестиційна детермінанта забезпечує економічне зростання 

за допомогою складових, пов’язаних з формуванням попиту, використанням 

фонду накопичення і фонду відшкодування на оновлення основних виробничих 

засобів та їх вибуття.  

Механізм впливу інноваційно-інвестиційної детермінанти на соціально-

економічний розвиток регіону, і зокрема, процес відтворення, полягає в 

наступному: вихідний імпульс розвитку надають чисті інвестиції, що є базисом 

для формування накопичень з метою активізації інноваційної діяльності у 

регіоні. Результатом такої активізації є зростання ефективності використання 

всіх наявних регіональних ресурсів суб’єктами господарювання, що в 

результаті забезпечує зростання ВРП. Зростання регіональних доходів, в свою 

чергу, стає новим джерелом чистих інвестицій.  

Обґрунтування методів впливу інноваційно-інвестиційної детермінанти 

на економічне зростання в ринкових умовах базується на встановленні 

взаємозв’язку між темпами економічного зростання,  часткою накопичення 

основних засобів і ефективністю чистих капітальних вкладень. Побудова такої 

моделі вимагає пошуку оптимальної частки фонду нагромадження за критерієм 

максимізації споживання у визначеному періоді. 

При цьому максимізація інноваційно-інвестиційного потенціалу 

передбачає створення в регіоні виробництв і реалізацію проектів, продукція 

яких має високу споживчу вартість і утворює синергетичний ефект, залучаючи 

до відтворювального циклу суміжні галузі та сфери діяльності. 

В сучасних умовах особливого значення набуває визначення стратегічних 

напрямів міжрегіональної інтеграції з метою прискорення соціально-

економічного розвитку територій. Ключовими моментами тут повинні бути 

наступні: 

формування поля і варіантів інтеграції – сукупності регіонів-партнерів, 

які мають економічний потенціал для вирішення домінантних проблем; 
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вибір регіонів-партнерів у міжрегіональній інтеграції на основі оцінки їх 

конкурентних позицій;  

визначення сукупності інтеграційних проектів. 

В якості критеріїв оцінки ефективності варіантів міжрегіональної 

інтеграції можуть бути використанні: 

економічні: рівень економічного зростання в регіоні, зростання обсягів 

прибутків СГД регіону, зростання доходів населення і обсягів бюджетних 

надходжень протягом тривалого періоду, очікуваний рівень бюджетного 

навантаження при реалізації певного інтеграційного проекту; 

соціальні: зростання або зниження рівня соціальної забезпеченості 

населення, динаміка рівня зайнятості; 

екологічні: динаміка екологічної напруженості, зростання (або 

скорочення) витрат на збереження стану навколишнього середовища). 

Незважаючи на можливість залучення в інвестиційний процес бюджетних 

коштів, основним джерелом інвестиційних ресурсів є власні кошти 

підприємств, серед яких найбільша питома вага припадає на амортизаційні 

відрахування. У зв'язку з цим важливо вирішення наступних питань щодо 

раціоналізації способу обліку основних засобів, оцінки їх величини, 

раціоналізації методів розрахунку амортизаційних відрахувань.  

Важливу роль в залученні інвестиційних ресурсів (особливо іноземного 

капіталу) в регіоні відіграватимуть венчурні фонди, лізингові компанії та 

промислово-фінансові групи. Дані структури дозволяють закумулювати великі 

капітали, необхідні для розробки інноваційних проектів, пов’язаних з 

реструктуризацією економіки регіону, оновленням основних засобів, 

впровадженням високоефективних науково-дослідних і конструкторських 

розробок, що мають велике значення для соціально-економічного розвитку 

регіону. 

Інвестування венчурного бізнесу може здійснюватися в двох формах. 

Прямій – шляхом набуття корпоративних прав без активної участі венчурного 

капіталу в діяльності емінента. Ця форма характеризується високим ступенем 

ризику і тривалими термінами реалізації проекту. Непряма форма інвестування 

передбачає створення спеціальної партнерської групи, до якої включаються як 
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організації, що потребують фінансової підтримки, так і первинні 

інвестори. Непряме фінансування здійснюється в двох варіантах: 1) основний 

інвестор (донор) включається в якості власника акцій у венчурне партнерство, а 

інвестований ним капітал утворює інвестиційний фонд, за рахунок якого 

фінансується акціонерний капітал венчурної організації, при цьому на 

первинного та основного інвестора покладаються всі витрати і навіть збитки; 

2) на засадах партнерства формується доповнення до донорського капіталу, при 

цьому венчурній компанії надається активна підтримка. На жаль, ця форма 

інвестування поки що не отримала належного розвитку в регіонах країни, крім 

того модернізація основних засобів і оновлення основного капіталу 

промисловості регіону можливі через лізингове інвестування. 

Основні положення, викладені в дисертації, сприяють подальшому 

розвитку теоретичних і прикладних досліджень, спрямованих на встановлення 

основних детермінант соціально-економічного розвитку регіону на сучасному 

етапі суспільних процесів, приведення регіональної політики у відповідність з 

поточними інноваційно-інвестиційними потребами та ресурсозабезпеченням 

регіону. 

 Найбільш ефективною моделлю взаємодії науки, освіти і виробництва, 

сполучною ланкою між виробником та споживачем інновації, між науковою 

ідеєю та її практичним втіленням, є інноваційна інфраструктура, від якості 

функціонування якої буде залежати не тільки швидкість здійснення 

інноваційних перетворень в економіці, їх вартість і результативність, а й 

можливість реалізації будь-якої інноваційної програми. Однією з пріоритетних 

цілей, визначених в концепції підвищення інноваційно-інвестиційної 

привабливості регіону є розбудова інноваційної  інфраструктури регіону, під 

якою розуміємо систему суб’єктів інноваційної діяльності, що беруть участь у 

реалізації інноваційних програм. 

Це, насамперед, обумовлена тим, що серед найбільш серйозних факторів, 

що перешкоджають розвитку інноваційної діяльності, можна виділити низьку 

орієнтованість результатів НДДКР на потреби регіональної економіки та 

невідповідність регіональної інноваційної інфраструктури сучасним вимогам 

розвитку науки і виробництва. 
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В загальному вигляді схема формування інноваційної інфраструктури 

регіону представлена на рис.3.3. 

Головна стратегічна мета формування інноваційно-інвестиційної 

інфраструктури регіону –  створення системи господарюючих суб’єктів, здатної 

забезпечити ефективне здійснення інноваційної діяльності в інтересах усього 

регіону та активізація залучення інвестиційних ресурсів.  

Для досягнення мети визначено галузеві пріоритети (сфери діяльності, в 

яких зосереджена основа зростання регіону) та функціональні пріоритети 

(економічні дії і напрямки, в яких є можливості для розширення інноваційної 

діяльності). В залежності від набору сформованих пріоритетів розроблюються 

конкретні заходи інноваційні програми. 

 

Рис.3.3. Схема формування інноваційно-інвестиційної інфраструктури регіону 

 

В дослідженні розроблено організаційно-економічне забезпечення 

функціонування, яке є інструментом  доведення результатів інноваційних 

розробок до стану їх реалізації за основними напрямами економічної діяльності 

в регіоні.  

Розглядаючи в 2 розділі особливості розвитку Черкаського регіону, нами 

було визначено, що основними пріоритетними напрямами діяльності регіону є 

агропромисловий комплекс, машинобудування, хімічна та переробна 

промисловість.  

Переходячи до формування безпосередньо галузевих пріоритетів 

інноваційної інфраструктури, тобто до визначення найбільш перспективних 

Цілепокладання 

Формування галузевих 
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галузей або «точок зростання», на нашу думку, доцільно представити їх у 

вигляді матриці Бостонської консультативної групи (БКГ-матриця) (рис. 3.4) 

[14]. БКГ-матрицю будують з використанням в якості осей «темпи зростання 

галузі» і «відносну частку на ринку». 

У лівому верхньому квадраті матриці знаходяться галузі-«зірки». У 

нашому випадку це промисловість, машинобудування та АПК.. Це галузі, що 

займають домінуюче положення в Черкаській області,потребують коштів, але 

разом з тим мають достатній власний ресурс для розвитку.В залежності від 

обставин ,особливо це стосується сільського господарства, враховуючи сезонні 

ризики, можуть потребувати значних інвестицій. Тому основні інвестиції 

Черкаського регіону повинні бути спрямовані в ці галузі, тому що саме вони 

складають основу конкурентоспроможності регіону. 

Галузі, що потрапили в лівий нижній квадрат, називають «дійними 

коровами», тому що вони зазвичай виробляють готівку, яка перевищує їх 

потреби в коштах для реінвестування і зростання. У Черкаському регіоні 

«дійними коровами» є транспорт, хімічна промисловість, енергетика. Ці галузі, 

маючи високу відносну частку ринку,практично завжди отримують прибуток 

завдякизначному обєму продажів. Та все ж, виходячи з сучасних реалій 

розвитку –потреби у вкладенні в основні фонди у них великі, а значна 

конкуренція знижує можливості маневрування.  

Структурна трансформація, яку потребує регіон, не може обійтись без цих 

«бюджетоутворюючих» галузей. Вони є вирішальними в отриманні доходу 

регіонута є основою для структурної його трансформації. Транспорт, 

енергетика та хімічна промисловість потребують, але зазнають меншого впливу 

від зовнішнього капіталу.  «Зірки» і «проблемні діти» потребують їхньої 

допомоги. Зазначені підприємства потребують обовязкової підтримки через їх 

можливість ефективного функціонування на регіональному ринку. Ціль органів 

управління регіону-всіляка підтримка  «дійних корів».В результаті сильної 

конкуренції та ослаблення підтримки вони можуть втратити прибутковість.Така 

система є характерною для будівництва в регіоні, через появу потужних 

конкурентів з інших регіонів. 
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Рис. 3.4. БКГ-матриця галузевих пріоритетів інноваційно-інвестиційної 

інфраструктури Черкаського регіону 

 

Галузі, які немають не високих темпівзростання, називають 

«собаками». У регіоні це – торгівля та сфера послуг. Вони не мають 

стратегічних стійких пріоритетів. При необхідності вони можуть бути 

ліквідовані. В конкурентній боротьбі можуть «вижити» тільки стабільно 

прибуткові підприємства.Але ліквідація такої економічної діяльності в регіоні є 

неможливою, тому залишається необхідність їх розвитку. 

Наступна галузь –хімічна промисловість– демонструє високі темпи 

зростання, і але при цьому спостерігається зниження обсягів виробництва, тому 

вона знаходиться в квадранті «знаки питання». Оскільки ця галузь пов’язана з 

споживанням газу, то опиняючись в ситуації ринкових цін на газ, виникають 

серйозні проблеми, тому в середньостроковій перспективі темпи зростання цієї 

галузі будуть і далі знижуватися. Новий виток зростання можливий за 
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наявності істотних інвестицій, розробці інноваційних програм. Аналогічна 

картина спостерігається і в інших галузях. 

Найбільш ефективними та прибутковими на сьогодні залишаються 

промисловість, машинобудування та АПК. Ці види економічної діяльності є 

«зірками», так як мають високі темпи зростання і значні обсяги виробництва. 

Така система є логічною з специфіки спеціалізації Черкаського регіону. Таким 

чином, актуальним залишається подальший розвиток інноваційно-

інвестиційного розвитку таких напрямів економічної діяльності регіону. 

За результатами дисертаційного дослідження до галузевих пріоритетів 

Черкащини можна віднести АПК, хімічну промисловість, машинобудування. 

Саме в цих галузях, що є «точками зростання» Черкаського регіону слід 

зосередити основну увагу по залученню інвестиційних ресурсів і розробці 

інноваційних програм. 

Одним з основних механізмів національної (регіональної) підтримки 

інноваційно-інвестиційного шляху розвитку економіки і технологічного 

переозброєння галузей промисловості на основі використання новітніх 

науково-технічних розробок і високих технологій в регіоні є міждержавні 

регіональні інноваційні програми, які можна розділити на три групи: 

- програми, що спрямовані на новітні технології і пілотні та 

експериментальні  зразки інноваційної продукції з використанням 

найсучасніших НДКРР; 

- програми, пов'язані з переходом до інноваційного типу відтворення, 

розвитку інноваційної діяльності підприємств регіону, оновленням виробничих 

потужностей,щонеобхідні для вирішення найсучасніших завдач регіонального 

розвитку ; 

- програми, що використовують традиційні технології, які високо 

зарекомендували себе з погляду надійності і забезпечують ефективність 

виробництва. 

Міждержавні інноваційні програми формуються тільки для вирішення 

великих науково-технічних, виробничих, економічних і соціальних проблем 

регіону. Зокрема, можна виділити інноваційні програми, спрямовані на: 
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- забезпечення скорочення втрат і підвищення ефективності використання 

матеріально-сировинних та паливно-енергетичних ресурсів, а також на 

реалізацію найважливіших напрямів державних науково-технічної та 

інноваційної політики в галузі ресурсозбереження; 

- забезпечення технологічного прориву в різних галузях промисловості; 

- створення та впровадження у виробництво конкурентоспроможних на 

світовому ринку нового покоління матеріалів, обладнання та 

ресурсозберігаючих технологій, що забезпечують економію енергетичних і 

матеріальних ресурсів, охорону здоров'я і поліпшення екології виробництва, а 

також створення виробів нової техніки з високими споживчими 

характеристиками; 

- створення принципово нових комп'ютерних технологій і процесів 

розробки, виробництва, збуту, модернізації та технічного обслуговування 

високотехнологічної продукції (робіт, послуг) в усіх галузях економіки; 

- забезпечення державної підтримки розвитку малого підприємництва, в 

першу чергу, підприємств, що розробляють і освоюють інноваційну продукцію; 

- високоефективне кадрове забезпечення процесу освоєння виробництва, 

маркетингу, збуту, модернізації та технічного обслуговування 

високотехнологічної продукції (робіт, послуг) в реальному секторі економіки. 

Розвиток високотехнологічних галузей і напрямів економіки має 

забезпечуватися також розробляються національними (регіональними) 

цільовими інноваційними програмами. 

 

 

3.2. Формування інноваційного середовища інвестиційної діяльності в регіоні 

 

 

Виходячи з вищевикладеного, завданнями оцінки інвестиційної 

привабливості регіону є: 

- визначення соціально-економічного розвитку; 

- встановлення впливу інвестиційної привабливості на приплив  

інвестицій; 
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- розробка заходів, спрямованих на врегулювання інвестиційної 

привабливості. 

В Україні законодавством не визначена конкретна методика оцінки 

інвестиційної привабливості регіонів. Вчені та практичні фахівцірозробляють 

свої комплексні методики розрахунку показників інвестиційної привабливості 

підприємств та регіонів.Існує методика інтегральної оцінки інвестиційної 

привабливості підприємств та організацій [247], яку пропонує вітчизняне 

законодавство, де за основу взяте одне окреме підприємство, незалежно від 

його підпорядкованості або інвестиційної непривабливості регіону. 

Деякі економісти(Вєтрова М.С. Кравченко М.О., Матрос О.М.) вважають, 

що інвестиційна привабливість визначається через рівень прибутку від 

вкладення капіталів.  Використання такого, підходу відрізняється вузькою 

сферою застосування; так як для отримання адекватних результатів необхідно, 

щоб інвестиції здійснювалися з однаковим ступенем ризику, що практично не 

можливо. 

Найбільшого поширення отримав підхід, який визначає інвестиційну 

привабливість: як сукупність суспільно-політичних, природньо-господарських 

та психологічних характеристик.В його основу полкладено сумарне значення 

окремих чинників. Інтегральний показник (К) оцінки стану 

інвестиційногоклімату розраховується як середньозважена арифметична 

величина значень окремих показників: 
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де К1, К2, … Кn – окремі показники, а саме фінансові, економічні, 

політичні;  

ℓ1, ℓ2, … ℓn – питома вага показників. 

Значення К знаходиться в інтервалі від 0 до 10. Чим вище значення 

інтегрального показника надійності інвестиційного клімату, тим більше 

сприятливим кліматом володіє регіон. Дана методика має свої недоліки, які 
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полягають у розмитості оцінки складових показників і неоднозначності 

оцінюваних характеристик. 

У дослідженнях економічних журналів (наприклад, в журналі «Експерт») 

часто застосовується зведення за сумою місць, займаних регіоном за певними 

показниками. В результаті такого зведення визначається рейтингове місце 

регіону в ряді інших.  

На інвестиційну-привабливість впливає величезна кількістьфакторів: 

політичний, виробничий, ресурсно-сировинний; інноваційний, соціальний, 

кадровий, фінансовий, інфраструктурний, інвестиційний, споживчий, 

екологічний. Кожен фактор включає набір показників, що визначають вплив на 

інвестиційну привабливість. 

Застосування спеціальної шкали(в балах) дає можливість пріоритетно 

визначити вагові коефіцієнти. 

Інвестиційна привабливість регіону за допомогую них визначається так: 

До> 0,4 - висока інвестиційна привабливість; 

0,2 <К <0,4 - інвестиційна привабливість вище середнього; 

0,1 <К <0,2 - середня інвестиційна привабливість; 

0,05 <К <0,1 - інвестиційна привабливість нижче середнього; 

До <0,05 - низька інвестиційна привабливість. 

Можливість порівняння інвестиційної привабливості різних регіонів 

країни,змінюючи кількість   розглянутих параметрів, відрізняє її від інших . 

Вибір тієї чи іншої методики визначається різним набором показників, що 

впливають на інвестиційну привабливість [14]. 

Модель оцінки інвестиційної привабливості регіону, на нашу думку, 

повинна розроблятися на основі оптимізації джерел пропозиції капіталу та 

розробки ефективних механізмів функціонування інвестиційного ринку за 

умови мінімізації всіх видів ризиків і підвищення ступеня сприятливості 

середовища інвестування. 

З методологічної точки зору першорядним в процесі створення даної 

моделі є визначення цільових орієнтирів розвитку всього соціально-

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn14
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економічного комплексу регіону, тобто з'ясування загальних регіональних 

перспектив, що дозволяють сформувати єдину систему концептуально 

значущих завдань, вирішення яких дасть можливість посилити процеси 

саморозвитку окремих територіальних утворень за рахунок активізації їх 

інвестиційного потенціалу. 

Головна мета розвитку будь-якого регіону - забезпечення зростання 

сукупної потреби і максимізація ступеня її задоволення в умовах підвищення 

темпів економічного зростання. 

Перший етап розробки моделі –це визначення сукупної потреби регіону 

та окремих її складових як цільових установок формування інвестиційної 

привабливості. 

Сукупна потреба регіону характеризується кінцевим внутрішнім 

споживання населенням даного регіону товарів і послуг, обмежене його 

платоспроможністю; проміжним споживанням продукції і послуг у процесі 

суспільного приватно-державного виробництва; кінцевим зовнішнім 

споживання продукції та послуг як виробничого, так і споживчого призначення, 

створених всередині регіону . 

Отже, сукупна: потреба регіону – це інтегральний  показник, який може 

бути виражений у вигляді споживчого, інвестиційного та експортного попиту. 

Споживчий попит визначається вартістю спожитого населенням продукту 

у вигляді товарів і послуг за встановлений період часу. Дослідження показали, 

що при збільшенні середнього рівня оплати працівників, виробничої сфери на 

20% обсяг продажів на місцевому споживчому ринку може збільшитися на 

10%, а збільшення імпорту та ввезення з інших регіонів приблизно на 

7%. Збільшення товарообігу невиробничої сфери на 17%, призводить до 

збільшення оплати працівників цієї сфери на 12% (без урахування інфляції). 

Інвестиційний попит – це потреба в інвестиціях, обмежена ризиком 

капіталовкладень, яка обґрунтовується дослідженням інвестиційної 

привабливості регіону через індекс інвестиційного клімату. 
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Експортний попит – це обсяг виробленого в регіоні продукту, вивезеного 

за його межі. Він розраховується як сума доданої вартості експортної продукції 

на даній території. 

Ступінь задоволення сукупної потреби регіону залежить від темпів його 

економічного зростання, а останнє визначається розміром сукупного попиту. 

Тому, наступний етап розробки моделі – це прогнозування темпів 

економічного зростання регіону.  

Подолання загальносистемної кризи та реструктуризація регіональної 

економіки повинні здійснюватися насамперед за рахунок ефективного 

використання власних потенційних можливостей; підвищення зростання 

продуктивності виробничих ресурсів як найважливішої складової частини 

інтенсифікації відтворення, його інвестиційного забезпечення. 

Серед джерел економічного зростання, його інвестиційного забезпечення 

важливо виділити фактори, пов'язані з формуванням попиту, використанням 

фонду накопичення й фонду відшкодування (амортизаційних відрахувань) на 

реновацію основних виробничих фондів та їх вибуття. 

Економічне зростання можна представити як результат сукупної взаємодії 

певних факторів, використовуючи для цього функцію виду: 

      ЕЗ = Ва×Мв×Нс,                        (3.2) 

Де ЕЗ – обсяг виробничого ВРП; 

В – витрати живої праці; 

М – поточні витрати суспільної праці; 

Н – інвестиційні вкладення у виробничі фонди; 

a, b, c – коефіцієнти, які характеризують вплив даного фактора на 

зростання результатів виробництва. 

Наведена модель дозволяє розрахувати обсяг ВВП, прогнозуючи 

результати економічного зростання з урахуванням зміни витрат і якості праці, 

динаміки використання виробничих фондів, їх вдосконалення з урахуванням 

НТП та інших факторів.  
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Схема впливу інвестиційної активності на економічне зростання, що 

відображає відтворювальний цикл, може бути представлена в наступному 

вигляді. Вихідний, автономний для всього процесу економічного розвитку 

імпульс визначає частину новоствореного продукту, представляючи собою 

чисті інвестиційні вкладення, що формують накопичення. Результат такого 

ефективного використання ресурсів накопичення проявляється у зростанні 

ВВП, який у подальшому знову стає джерелом чистих інвестицій. 

Обґрунтування моделі впливу інвестицій на економічне зростання в 

ринкових умовах повинно зв'язувати темпи економічного зростання з часткою 

виробничого накопичення основних фондів і ефективністю чистих капітальних 

вкладень. Побудова такої моделі вимагає пошуку оптимальної частки фонду 

нагромадження за критерієм максимізації споживання за певний період. 

Визначення загального обсягу і структури інвестицій, необхідних для 

забезпечення економічного зростання і задоволення сукупної потреби регіону, 

ще не означає їх ефективного залучення в процес. Останнє передбачає оцінку та 

дослідження умов формування джерел інвестицій як самостійного предмета 

розробки ІІІ етапу моделювання оцінки інвестиційної привабливості. 

Необхідно зауважити, що III, IV і V етапи моделі є дворівневими: рівень 

«А» і рівень «В». Перший рівень кожного етапу «А» являє собою систему 

прийомів і механізмів регулюючого характеру, спрямованих на стимулювання 

та оптимізацію як в цілому блоку даного рівня «В», так і окремих його 

складових. 

У зв'язку з цим кожна система стимулювання рівня «А» в 

загальному вигляді представлена як комплекс наступних підсистем: 

нормативно-законодавчої, організаційно-управлінської, фінансово-економічної. 

Розробка підсистем в різні періоди розвитку регіонального інвестиційного 

процесу залежно від поставлених цілей може здійснюватися одночасно, 

послідовно або паралельно. Це питання являє собою велике самостійне 

дослідження, і в даній моделі зазначені підсистеми будуть розглядатися 

одночасно з рівнями «В» на кожному етапі як чинники, що визначають рівень 
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ризику вкладень, що формують вплив і створюють середовище реалізації 

інвестиційного потенціалу регіону. 

На наступному етапі в моделі відбувається виявлення, формування та 

оцінка інвестиційних джерел, що складають основу інвестиційної 

привабливості в регіоні. 

Основними з них є кошти бюджетів різного рівня, власні кошти 

підприємств, залучені капітали і фінансові ресурси населення, які можуть бути 

звернені в інвестиції при створенні оптимальних умов. 

Стратегічно-цільовий орієнтир цього етапу – це максимізація загального 

обсягу інвестиційних джерел з урахуванням оптимізації структури при 

скороченні бюджетної складової всіх рівнів і одночасному зростанні інших 

елементів. 

Бюджетні інвестиційні кошти – це джерело цільового призначення, розмір 

якого визначається наявністю на території об'єктів державного, 

міжрегіонального та регіонального значення. У першу чергу до них відносяться 

об'єкти інфраструктури, експортно орієнтовані виробництва, високі технології, 

виробничі та споживчі товари державної та міжрегіональної спеціалізації та ін.  

Оцінка інвестиційних джерел здійснюється на основі проектної потреби і 

знаходить відображення у бюджетах розвитку відповідних рівнів. Ймовірність 

включення цих коштів у джерела залежить від ступеня обґрунтованості 

проектів і прогнозованої ефективності їх реалізації. 

Отже, максимізація інвестиційного потенціалу даного джерела – це 

створення в регіоні виробництв і реалізація проектів, продукція яких має 

високу споживчу значимість і утворює синергетичний ефект, залучаючи до 

відтворювальний цикл суміжні галузі та сфери діяльності. 

Формування міжрегіональних інвестиційних джерел має здійснюватися з 

урахуванням: 

- визначення пріоритетних напрямів інтеграції регіонів; 
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- коригування регіональних пріоритетів на основі аналізу попиту та 

пропозиції інвестицій на міжрегіональному ринку і прогнозу бюджетних 

обмежень; 

- формування пакетів прямої і непрямої підтримки процесу інвестування; 

- оцінки інвестиційної потреби з міжрегіональних джерел; 

- механізмів коаліційної інвестиційної політики міжрегіональних 

асоціацій. 

- Особливе значення набуває визначення домінантної проблеми 

міжрегіонального соціально-економічного розвитку, рішення якої має привести 

в якісно інший стан або окремий сектор, або всю економіку 

території. Ключовими моментами тут повинні бути наступні: 

- формування «поля і варіантів інтеграції» - сукупності регіонів-

партнерів, які мають економічний потенціал для вирішення домінантних 

проблем; 

- вибір регіонів-партнерів у міжрегіональній інтеграції на основі оцінки їх 

конкурентних позицій;  

- визначення сукупності інтеграційних проектів. 

В якості критеріїв ефективності варіантів міжрегіональної інтеграції 

можуть виступати такі індикатори як: 

- економічні: економічне зростання в регіоні, прибуток, зростання доходів 

населення і бюджету протягом тривалого періоду, очікуваний рівень 

бюджетного навантаження при реалізації того чи іншого інтеграційного 

проекту; 

- соціальні: приріст або зниження рівня соціальної забезпеченості 

населення, динаміка рівня зайнятості; 

- екологічні: динаміка екологічної напруженості, приріст (або скорочення) 

очікуваних витрат на збереження навколишнього середовища. 

Використання коштів регіонального бюджету як джерела інвестицій 

необхідно в тих проектах, реалізація яких, на наш погляд, є ефективною і веде 

до максимізації внутрішньо регіонального попиту. 
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Незважаючи на можливість залучення в інвестиційний процес бюджетних 

коштів, основним джерелом капіталів, що втягуються в економіку регіону, є 

власні кошти підприємств, серед яких найбільша питома вага припадає на 

амортизаційні відрахування. У зв'язку з цим важливо вирішення наступних 

питань: 

- раціоналізація способу обліку основних засобів, 

- оцінка їх величини; 

- раціоналізація методів розрахунку амортизаційних відрахувань.  

Амортизаційні відрахування, хоча і найпотужніший джерело 

інвестування на рівні первинної організації, але вони призначені тільки для 

інвестування вибувших основних засобів (форма заміщення). Тому друге 

власне джерело інвестування в оновлення і розширення відтворювального 

процесу – це прибуток. 

В даний час в умовах недостатньої рентабельності більшості реально 

функціонуючих об'єктів і високого рівня (до 40%) їх збитковості, говорити про 

велику значущість цієї форми інвестування в регіонах не доводиться. 

У зв'язку з цим зростає роль джерел інвестицій, залучених у 

відтворювальний процес регіону. Тут необхідно зробити застереження, що 

залученими ці інвестиційні джерела вважаються з точки зору їх статусу в 

процесі створення нової вартості конкретними підприємствами, а не по 

відношенню до регіону в цілому.  Дане посилання підвищує ступінь 

об'єктивності кількісної оцінки інвестиційного потенціалу при використанні 

інформації кредитних організацій про фактично надані і прогнозовані позики. 

Інвестиційне кредитування може бути як за рахунок коштів, 

акумульованих у кредитно-позикових та інвестиційних структурах всередині 

регіону, національних, отриманих з інших територій, так і іноземних. Основні 

форми залучених джерел – це кредити банків (строковий, контокорентний, 

обліковий, факторинговий, акцептний та ін. ), проектне фінансування; кошти 

лізингових фірм і страхових компаній, іпотека та ін.  
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Зростання потенціалу кредитних ресурсів регіону можливе в результаті 

підйому економіки, збільшення темпів зростання в економіко-утворюючих 

галузях, підвищення ефективності реального сектора, розвитку 

інфраструктурної складової, встановлення оптимального рівня процентних 

ставок і ставки рефінансування. Як показують розрахунки, при ставці 

рефінансування 22% і нижче, інвестиційний процес стає привабливим для 

фінансових систем регіонів, які концентрують ресурси понад обсяг внутрішніх 

активів операцій; при одночасному дотриманні низки жорстких умов цикл 

освоєння капіталу не повинен перевищувати півроку при отриманні на 

дивіденди не менше 50 % балансового прибутку. 

Важливу роль у розширенні інвестиційного потенціалу можуть зіграти і 

позабюджетні галузеві та міжгалузеві фонди НДДКР, які формуються в розмірі 

1,5% собівартості реалізованої продукції. Недолік національних інвестицій 

вимагає активізації залучення коштів іноземних інвесторів, які в даний час 

вкладають свої капітали у вигляді прямих, портфельних та інших інвестицій, а 

також у формі дворівневої допомоги розвитку. Умови активізації даного 

джерела на рівні регіону припускають: 

- оцінку потреби в інвестиціях; 

- створення сприятливого інвестиційного клімату при мінімізації ризику 

вкладень; 

- розробку і реалізацію заходів, що стимулюють приплив закордонного 

капіталу в реальний сектор економіки; 

- визначення найбільш ефективних форм залучення іноземного капіталу; 

- забезпечення економічної безпеки наслідків використання іноземного 

капіталу; 

- виявлення сфер економіки закритих або мають обмеження для 

зарубіжних інвесторів. 

Ще одне джерело інвестицій – кошти населення в комерційних банках, 

інвестиційних інститутах, «на руках», роль яких сьогодні значно відрізняється в 

різних регіонах. 
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Для оцінки розмірів коштів населення, які можуть бути спрямовані на 

інвестиційні цілі, необхідно визначити частку населення регіону, здатну 

утворити в процесі накопичення «вільний» резерв грошей протягом року. За 

нашими оцінками, це 15-20% повнолітнього населення. 

Необхідно врахувати, що можливості накопичення грошових коштів та їх 

суми диференційовані за такими ознаками: віком (максимальні накопичення в 

групі 25-35 років); соціальним статусом (максимум – підприємці та студенти 

навчальних закладів). 

Для виявлення ступеня сприятливості інвестицій в кредитні організації 

можуть бути використані різноманітні показники: 

Оцінка всіх потенційних джерел, а також визначення інститутів та 

механізму їх залучення в процес інвестування повинні знайти відображення у 

Регіональному бюджеті розвитку, який покликаний вирішувати, дані 

найважливіші завдання – надання фінансових ресурсів на платній основі для 

здійснення інвестиційно-будівельної діяності за окремими напрямами і надання 

гарантій учасникам цієї діяльності, необхідних для отримання кредитів. 

Процес залучення коштів інвестиційних джерел та створення 

регіональних інвестиційних ресурсів складається з трьох блоків: інформаційної 

системи, інституційної структури та інвестиційної інфраструктури. 

Функціональний компонент інформаційної системи реалізується двома 

класами завдань: інформаційно-керуючими і технологічними. Інформаційно-

керуючі завдання забезпечують переробку і представлення інформації, 

використовуваної при управлінні інвестиціями. Технологічні завдання
 
пов'язані 

з об'єктивністю баз даних, підтриманням їх у цілісному стані, експлуатацією і 

налаштуванням системи. 

Інформаційна система включає дві підсистеми: оціночно-рейтингову і 

прогнозно-регулюючу. Обидві підсистеми створюються для збору, обробки, 

аналізу та зберігання інформації про інвестиційний процесі в регіоні. 

Перша підсистема покликана готувати рейтинги і давати оцінку: 

- ступенем сприятливості інвестиційної сфери; 
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- рівня інвестиційного ризику; 

- масштабів і джерел інвестиційного потенціалу.  

Інвестиційні рейтинги розробляються для регіону, що входять до нього 

територій, галузей, а також конкретних об'єктів і служать орієнтирами 

привабливості для вкладення капіталу. 

Друга підсистема покликана давати оцінку суспільної, комерційної та 

бюджетної ефективності як планованих до реалізації інвестиційних проектів 

різного рівня, так і фактично реалізованих, а також розробляти прогнози 

формування та розвитку інвестиційних процесів. 

Організаційні структури цих підсистем повинні функціонувати на 

комерційній основі. Споживачі цієї інформації – потенційні інвестори, 

адміністрація регіону (територій), інвестиційні інститути, керівники 

підприємств, менеджери проектів і ін.  

Інституційна структура покликана здійснювати функції інвестиційного 

менеджменту, який, залучаючи капітал, вступає сполучною ланкою між сферою 

формування і реалізації інвестиційного потенціалу і, в першу чергу, координує 

проекти та програми, що мають загально-регіональне значення. 

Максимальне залучення інвестиційного потенціалу у відтворювальний 

процес регіону можливе тільки при створенні ефективної функціонуючої 

інвестиційної інфраструктури , що охоплює як первинну сферу формування-

фінансових ресурсів (кошти населення, підприємств та ін. ), так і їх вторинний 

перерозподіл через систему ринку цінних паперів, депозитів та інших 

фінансових інструментів. 

Інвестиційна інфраструктура являє собою систему комерційних і 

спеціалізованих інвестиційних банків, брокерів, інвестиційних компаній і 

фондів, чекових та венчурних фондів;фінансово-промислових груп, страхових 

компаній, фондів страхового інвестування, недержавних пенсійних фондів, 

пайових інвестиційних фондів, заставних фондів та ін.  

На різних етапах розвитку інвестиційного процесу роль перерахованих 

вище інститутів різна. Так, залучення приватизованої державної власності в 
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основному активно проходить через банківську і біржову сфери, а також через 

чекові інвестиційні фонди і компанії. На етапі залучення прямих інвестицій, 

особливо зовнішніх, включаючи іноземні, виникає необхідність створення 

заставних фондів і фондів страхового інвестування, метою яких є акумуляція 

досить великої маси високоліквідних активів (валюта, дорогоцінні метали, цінні 

папери, природні ресурси, земля та ін) для подальшого використання в якості 

забезпечення при наданні гарантій і страхування комерційних і регіональних 

ризиків інвесторів, особливо щодо стратегічних інвестиційним проектам. 

На стадії економічного зростання, що супроводжується максимізацією 

інвестиційного потенціалу та активізацією інвестиційної діяльності, особливу 

роль відіграють так звані «колективні інвестори», акумулюючи кошти безлічі 

дрібних вкладників і виступаючі на ринку від їхнього імені. 

Кожен з перерахованих інститутів має свою нішу серед потенційних 

клієнтів, свою технологію продажів продуктів і послуг, структуру організацій, 

що забезпечують їх життєдіяльність, свій продуктовий ряд і певні строки 

притягнення клієнтських коштів. 

Зазначені інститути реалізують свої функції через забезпечуючі їх 

діяльність структури, такі як керуючі, брокерські тарієлторські компанії, 

реєстратори, депозитарії, незалежні оцінки та ін.  

Особливо слід зупинитися на прогнозних оцінках залучення 

регіонального інвестиційного потенціалу кожним інститутом. Так, пайові 

інвестиційні фонди акумулюють кошти у вигляді інвестиційних паїв, які є 

цінними паперами і дають право власнику отримувати дохід у вигляді різниці 

між ціною купівлі та ціною продажу паю в результаті приросту вартості майна 

фонду.Зібрані кошти інвесторів передаються в довірче управління компанії, 

знаходяться на зберіганні в спеціалізованому депозитарії під контролем 

аудитора фонду. Керуючий фондом вкладає кошти в найбільш дохідні, надійні і 

ліквідні інструменти фондового ринку. Економічні інтереси пайовиків лежать, в 

першу чергу, у сфері оподаткування, так як прибуток, зароблений ПІФ, не 

обкладається податком. Крім того не обкладається податком прибуток і приріст 
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майна фонду у вигляді банківських відсотків, дивідендів і відсотків по цінних 

паперах, доходам від продажу цінних паперів, реалізації нерухомості. 

Що стосується потенційної ємності, то ПІФ у перспективі можуть 

охопити все працездатне населення країни, що має рівень доходу, що дозволяє 

інвестувати в цінні папери. 

Ще один акумулюючий інститут – недержавні пенсійні фонди (НПФ), 

діяльність яких включає накопичення пенсійних внесків, розміщення пенсійних 

резервів, облік пенсійних зобов'язань фонду і виплату недержавних пенсій 

учасникам фонду. 

Потенційна місткість НПФ виглядає наступним чином: у розвинених 

західних країнах в приватних пенсійних фондах бере участі в середньому 

близько 70% працюючого населення, тому для України можна прогнозувати в 

ідеалі 50-70% учасників. 

Важливою фінансовою структурою в системі інвестиційних інститутів, 

зайнятих залученням капіталу, є брокери, які виступають в ролі акредитованих 

агентів з купівлі-продажу цінних паперів, у т. ч. і інших колективних 

інвесторів. 

Залучення коштів фізичних інвесторів безпосередньо через брокерів в 

даний час досить обмежена, т. к., по-перше, населення не володіє достатньою 

кількістю грошових ресурсів, по-друге, кількість брокерських структур, що 

мають державну ліцензію досить обмежена. Особливо це стосується 

регіонів. Якщо ж враховувати роботу з колективними інвесторами, то при 

оцінці обсягів уявленого інвестиційного потенціалу будеспостерігатися 

повторний рахунок. Тому при розрахунку ємності потенціалу Черкаського 

регіону - дану структуру можна не брати до уваги. 

Важливе місце в залученні особливо іноземного капіталу в Черкаському 

регіоні можуть зайняти венчурні фонди (ВФ), лізингові компанії та фінансово-

промислові групи (ФПГ). Дані структури зможуть акумулювати великі 

капітали, необхідні для розробки інноваційних проектів, пов'язаних з 

реструктуризацією економіки регіону, оновленням основних фондів, 
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впровадженням-високоефективних науково-дослідних і конструктивних 

розробок, що мають регіональне значення. 

Інвестування венчурного бізнесу може здійснюватися в двох формах: 

прямій і непрямій. Пряма представляє покупку акцій малого підприємства без 

активної участі венчурного капітана в його діяльності. При цій формі – висока 

ступінь ризику і тривалі терміни реалізації проекту. Непряма форма 

інвестування передбачає створення спеціальної партнерської групи, до якої 

включаються як організації, що потребують фінансової підтримки, так і 

первинні інвестори. Непряме фінансування здійснюється у двох варіантах. При 

першому – основний інвестор (донор) включається в якості власника акцій у 

венчурне партнерство. Представлений їм капітал утворює інвестиційний фонд, 

за рахунок якого фінансується акціонерний капітал венчурної організації. У 

цьому випадку первинний і основний інвестор бере на себе всі витрати і навіть 

збитки. 

При другому варіанті партнер відіграє роль посередника, який шукає для 

донорського капіталу певний додатковій капітал і  венчурній організації 

надається активна підтримка. На жаль, ця форма інвестування поки не 

отримала належного розвитку, особливо в регіонах. Модернізація діючих 

основних фондів і оновлення основного капіталу промисловості можливі через 

лізингове інвестування. В даний час в кредитної складової банків частка 

виділених на лізингові операції фінансів становить близько 2%. З 300 

зареєстрованих в країні лізингових компаній 70 здійснюють свою діяльність у 

Києві, охоплюючи 80% вітчизняного лізингового ринку. За прогнозами 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України частка лізингу в 

загальному обсязі інвестицій може скласти 20%. У більшості регіонів лізингові 

компанії практично не працюють. Для залучення великого національного та 

іноземного капіталу в регіональну економіку доцільно ширше використовувати 

фінансово-промислові групи (ФПГ), які дозволяють орієнтувати інвесторів на 

тривалу перспективу роботи на конкретному ринку і створюють їм наступні 

переваги: 
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- особлива процедура обов'язкової державної реєстрації ФПГ підвищує 

ступінь гарантій інвесторів; 

- державна підтримка бізнесу у митній і податковій сферах; 

- обов'язкове включення до складу групи кредитно-банківської установи 

дозволяє безпосередньо з'єднати банківський і промисловий капітал; 

- вертикальне інтегрування бізнесу призводить до синергетичного ефекту, 

що значно збільшує прибуток кожного учасника і стимулює вкладення 

капіталів у розвиток реального сектору економіки. 

Крім того, в рамках ФПГ може працювати зарубіжний капітал. 

Максимізація залучення інвестиційного потенціалу через всі розглянуті 

структури можлива лише при створенні ефективної системи стимулюючих 

механізмів і високого ступеня сприятливості інвестиційного середовища. 

Завданням наступного етапу реалізації моделі є оптимізація використання 

залучених в інвестиційний процес фінансових ресурсів. На цьому етапі 

необхідно визначення потреб в інвестиціях галузей і конкретних 

об'єктів. Визначення механізму, масштабів і джерел підтримки реалізації того 

чи іншого проекту буде залежати від рівня його значущості: державного, 

міжрегіонального, регіонального, районного, загальноміського і т. д. 

призначення. 

Критеріями при виборі галузевих пріоритетів використання регіонального 

потенціалу можуть бути: 

- розміри платоспроможного попиту на продукцію галузі в регіоні і на 

міжрегіональному ринку; 

- обсяги-галузевого ВВП і його питома вага в регіональному ВВП; 

- частка регіональгого галузевого виробництва в галузевому обсязі країни; 

- частка галузевого регіонального експорту в загальному обсязі експорту 

регіону та галузі країни. 

Алгоритм визначення конкретних перспективних проектів може бути 

запропонований наступний: 
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- складання класифікатора (каталогу) виробництв, які працюють на 

регіональний ринок збуту продукції та послуг; 

- визначення взаємопов'язаних виробництв; 

- визначення платоспроможного попиту на регіональну продукцію для 

кінцевого споживача; 

- визначення можливості зростання суміжних виробництв; 

- розрахунок капіталомісткості приросту виробництва продукції; 

- розрахунок показника збільшення обсягу внутрішнього 

платоспроможного попиту залежно від обсягу ресурсів, спрямованих на 

розвиток виробництва; 

- ранжування виробництв з розрахованими показниками; 

- визначення максимально можливих обсягів ресурсів, які необхідно 

направити на розвиток виробництва з урахуванням його рангу; 

- прогноз обсягу припливу ресурсів в конкретні виробництва з усіх 

джерел.  

Реалізація даного алгоритму припускає наступні стадії: 

1. Угруповання підприємств на основі аналізу їх фінансово-господарської 

діяльності у наступні групи: успішно працюють; потенційно платоспроможні; 

нездатні знайти свою нішу на ринку; необхідні для регіону (інфраструктура); 

- аналіз ринків збуту продукції за групами підприємств; 

- аналіз виробничо-технологічних зв'язків підприємств; 

- визначення обсягу інвестиційних ресурсів з регіонального бюджету. 

Завершальний етап запропонованої моделі – коригування процесів 

інвестиційної сфери, яка може бути як поточна (в процесі реалізації кожного 

етапу), так і підсумкова. Метою кожної є через зміну заходів і стимулів, що 

регулюють реалізацію кожного етапу, оптимізують формування, залучення і 

використання фінансових ресурсів за умови максимізації всього інвестиційного 

потенціалу регіону. 

Таким чином, впровадження запропонованої моделі оцінки інвестиційної 

привабливості, регіону дозволить не тільки значно активізувати фінансові 
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потоки, але і в цілому підвищити ефективність всієї інвестиційної діяльності в 

регіоні. 

 

 

3.3. Реалізація стратегії розвитку регіону з урахуванням його інноваційно-

інвестиційного статусу. 

 

 

Ефективність залучення інвестиційного потенціалу у відтворювальний 

процес визначається ступенем привабливості сфери вкладення капіталу, тобто 

інвестиційним кліматом, який можна визначити як сукупність нормативно-

правових, соціальних, економічних та екологічних умов, що визначають тип і 

динаміку інвестиційного процесу. 

Важлива особливість сучасного інвестиційного клімату України - суттєва 

диференціація регіональних чинників і умов, що визначають ефективність і 

надійність інвестування.Оцінка регіональної диференціації інвестиційного 

клімату особливо важлива для потенційних інвесторів при виборі напрямів, 

форм і способів інвестування [15]. 

Інвестиційна привабливість України складається під впливом реалізованої 

моделі економічних перетворень в країні: 

- різкого обмеження можливості державного прямого інвестування; 

- істотного зростання міжрегіональної та міжгалузевої, мобільності 

капіталів; 

- посилення конкуренції регіонів і галузей у боротьбі за бюджетні 

інвестиції; 

- зростання числа проблемних депресивних регіонів багато хто, з яких не 

представляють інтересу для приватного капіталу. 

У зв'язку з цим виникає необхідність пошуку шляхів і розробки методів 

підвищення інвестиційної привабливості регіону з метою орієнтації 

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn15
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потенційних інвесторів і підвищення ефективності управління інвестиційною 

діяльністю окремій території. 

В основі системи управління, інвестиційною діяльністю регіону лежить 

розробка регіональної програми, основним механізмом реалізації якої мають 

стати тендерні розміщення замовлень на управління капіталами. 

Первісним етапом побудови системи управління інвестиційним процесом 

та механізмом його реалізації, на нашу думку, є розробка концепції 

інвестиційної привабливості регіону. 

Про ступінь інвестиційної привабливості регіону та можливостей її 

підвищення можна судити з динаміки інвестицій на душу населення, однак по 

одному з цих показників не можна зробити об'єктивні висновки. У зв'язку з цим 

виникає необхідність комплексної оцінки інвестиційної регіональної 

привабливості на основі системи індивідуальних та інтегральних показників, 

що характеризують всю сукупність факторів та формують інвестиційне 

середовище. 

Розробка концепції має здійснюватися з урахуванням наступних 

методологічних посилок: 

- мета і форми інвестування (пряме, портфельне, інше) визначають вибір 

рівня (країна, регіон, субрегіон, галузь, підприємство), показників і критеріїв 

оцінки інвестиційної привабливості; 

- інвестиційна привабливість об'єкта більш низького рівня (наприклад 

підприємств), акумулює привабливість всіх більш високих рівнів (країна, 

регіон, галузь і т. д.); 

- середовище інвестування – динамічна система, що функціонує під 

впливом сукупності факторів, стимулюючих її розвиток; 

- інвестиційна привабливість регіону складається з двох взаємопов'язаних 

підсистем, інвестиційного потенціалу та інвестиційного ризику; 

- дослідження кожної підсистеми інвестиційної регіональної 

привабливості необхідно проводити на двох рівнях: оціночно-рейтинговому і 

прогнозно-управлінському; 
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- проблеми поліпшення інвестиційної привабливості регіону повинні 

вирішуватися в ході одночасного розширення інвестиційної привабливості і 

зниження ризиків вкладення капіталу. 

Мета концепції – розробка та реалізація можливостей з оцінки та 

зростання інвестиційної регіональної привабливості. Сукупність завдань 

досягнення поставленої мети та алгоритм реалізації представлені на рис. 3.1. 

В ході дослідження розроблено порядок підготовки перспективних 

інноваційно-інвестиційних проектів, що реалізуються на засадах 

міжрегіональної інтеграції: 

складання класифікатора (каталогу) виробництв, які працюють на 

регіональний ринок збуту продукції та послуг; 

визначення взаємопов’язаних виробництв; 

визначення платоспроможного попиту кінцевого споживача на 

регіональну продукцію; 

встановлення можливості для зростання суміжних виробництв; 

розрахунок капіталомісткості приросту виробництва продукції; 

встановлення залежності між збільшенням обсягу внутрішнього 

платоспроможного попиту та зміною обсягу ресурсів, спрямованих на розвиток 

виробництва; 

ранжування виробництв за розрахованими показниками; 

визначення максимально можливих обсягів ресурсів, які необхідно 

спрямувати на розвиток виробництва з урахуванням його рангу; 

прогнозування обсягу припливу ресурсів в конкретні виробництва з усіх 

інвестиційних джерел.  

В ході підготовки програми міжрегіональної інтеграції також 

здійснюються:  

групування підприємств регіону на основі аналізу їх фінансово-

господарської діяльності (зокрема, формування груп успішних підприємств; 

потенційно платоспроможних підприємств; нездатних знайти свою нішу на 

ринку; необхідних для задоволення регіональних потреб); 
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аналіз ринків збуту продукції за групами підприємств регіону; 

аналіз виробничо-технологічних зв’язків підприємств регіону; 

визначення необхідних обсягів інвестиційних ресурсів з бюджетів різних 

рівнів для реалізації проекту. 

В якості інструментів реалізації програм міжрегіональної інтеграції 

можуть використовуватись тендерні розміщення замовлень на управління 

капіталами. 

Для забезпечення максимізації впливу інноваційно-інвестиційної 

детермінанти на соціально-економічний розвиток регіону розроблено 

концепцію підвищення інноваційно-інвестиційної привабливості регіону, 

успішна реалізація якої передбачає попередню оцінку  та порівняльний аналіз 

інвестиційного потенціалу регіону та інноваційно-інтегральних ризиків, 

пов’язаних з його реалізацією (рис.3.5). 

На початкових етапах необхідно сформувати систему приватних критеріїв 

і інтегральних показників, що характеризують інвестиційну ємність регіону та 

оцінюючих інвестиційний ризик. 

У сучасних зарубіжних і українських методиках використовується 

великий перелік критеріїв, що характеризують різні показники. Але всі вони 

дають уявлення про середовище інвестування на рівні країни та регіону. Так, 

наприклад, оцінюючи інвестиційну привабливість Черкаського регіону за 

інтегральним показником, що характеризує рівень соціально-економічного 

розвитку, можна зробити висновок, що за останні чотири роки регіон зміцнив 

свої позиції, суттєво піднявшись в загальноукраїнському регіональному 

рейтингу. Одночасно з цим відбулося зниження ризику вкладення капіталів, що 

характеризувалося поліпшенням рейтингової позиції. 

Використання подібних рейтингів і занадто загальних критеріїв, на наш 

погляд, вірно тільки для аналітичних досліджень і при розробці стратегій 

потепління інвестиційного клімату державними та регіональними органами 

влади. Але такий підхід практично неприйнятний для потенційного інвестора 

при прийнятті ним рішення по конкретному інвестиційному проекту на рівні 
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галузі і підприємства. Крім того, реципієнти капіталу (галузі, підприємства) 

також зацікавлені в оцінці своєї привабливості на ринку інвестицій, при 

позиціонуванні в рейтингу і визначенні свого місця серед конкурентів. Саме ця 

інформація дозволить їм виробити ефективний механізм нарощування своїх 

конкурентних переваг. 

Процес реформації великих підприємств регіону в 

конкурентоспроможних виробників, здатних зайняти лідируючі позиції не 

тільки в країні, але й на світовому ринку може здійснюватися поетапно. 

Але наміри стратегічного інвестора при виборі реципієнта складаються 

під впливом інформації про ділову активність підприємств і факторів їх 

інвестиційної привабливості. За даними пілотажного опитування керівників 

великих промислових підприємств Черкаського регіону було виявлено, що 

основними інвестиційними факторами, що впливають на діяльність 

підприємств, є: попит на основний вид продукції та обсяг її випуску (60-70% 

опитаних), очікуване зростання прибутку і зменшення дебіторської-

заборгованості. (47,1%). Найбільший негативний вплив робить зростання цін на 

сировину та реалізовану продукцію, а також нестача грошових коштів. 

У цілому по країні близько 60-70% керівників на перше місце серед 

негативних факторів поставили економічну і політичну ситуацію в Україні, на 

наступні – положення з власними фінансовими засобами; високі інвестиційні 

ризики та нормативно-законодавчу базу, що регламентує інвестиційну 

діяльність. 

Все вищевикладене підтверджує висновки про необхідність комплексної 

оцінки інвестиційної привабливості регіону, що включає систему критеріїв, 

характеризуючи не тільки вітчизняну, регіональну, галузеву привабливість, а й 

рівня підприємства. 

У зв'язку з цим представляється доцільним стосовно об'єктів різного рівня 

використовувати наступну систему оціночних критеріїв інвестиційної 

привабливості. 
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Критерії оцінки інвестиційної привабливості на рівні країни:політичної 

стабільності;темп зростання ВВП на душу населення;темпи інфляції;рівень 

податкових пільг для нерезидентів,стійкість національної валюти;стан 

платіжного балансу;репатріація прибутків;- наявність експортно-імпортних 

обмежень;ймовірність націоналізації;ступінь кримінальності. 

 

Рис.3.5 Процес ідентифікації інноваційно-інвестиційного потенціалу регіону та 

ризиків, пов’язаних з його реалізацією 
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інфраструктури;рівень кваліфікації та безробіття;наявність ринкової 

інфраструктури;наявність іноземного бізнесу;стимули і обмеження в діяльності 

нерезидентів;наявність міжнаціональних конфліктів. 

Критерії оцінки інвестиційної привабливості на рівні галузі:ємність 

галузевого ринку;стан митного та податкового регулювання;рівень 

протекціонізму;частка зайнятості;рівень оплати праці;витрато 

ємність;рентабельність;рівень конкуренції. 

Критерії оцінки інвестиційної привабливості на рівні підприємства:обсяги 

основної діяльності;частка на ринку;конкурентні 

позиції;рентабельність;ринкова вартість фірми;ефективність використання 

активів;фінансова стійкість,ліквідність;рівень кваліфікації управлінського 

персоналу.  

Необхідно відзначити, що в даний час галузями, що маютьдля області 

першорядне значення і здатними забезпечити економічне зростання регіону: є 

машинобудування, електроенергетика, харчова промісловість і 

транспорт. Найбільш ж привабливі для інвесторів-транспорт, 

машинобудування, сільське господарство та зв'язок. 

Після відбору критеріїв та оцінки стану необхідно провести 

позиціонування об'єкта інвестування в системі рейтингів. Послідовність 

реалізації цього кроку наступна: 

- Місце регіону в загальноукраїнському інтегральному рейтингу 

інвестиційної ємності та інвестиційної привабливості; 

-позиція галузі (сфери діяльності) в галузевому рейтингу інвестиційної 

привабливості регіону; 

- місце підприємства серед конкурентів у своїй галузі. 

Це передбачає необхідність систематично розробляти мінімум дві-три (з 

урахуванням диференціації внутрішньорегіональної привабливості територій) 

шкали рейтингів ІПР. 

На наступному етапі потрібно виявити «слабкі місця» потенційного 

реципієнта в порівнянні з конкурентами своєї групи за величиною 
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інвестиційної ємності і ступеня ризикованості вкладення капіталу, усунення 

яких дозволить підвищити його привабливість і зайняти більш високі позиції. 

Вибір цільових установок підвищення місця реципієнта в рейтингу 

інвестиційної ємності і зниження в рейтингу інвестиційного ризику повинен 

здійснюватися з урахуванням таких підходів: 

- зростання економічної ефективності функціонування об'єкта вкладення 

капіталу; 

- реалізації соціально-економічних інтересів регіону; 

- максимального задоволення інтересів інвесторів. 

Досягнення поставлених цілей можливо тільки в процесі розробки та 

реалізації комплексної програми інвестиційної привабливості регіону. При 

реалізації цих підходів необхідно пам'ятати, що критерієм оптимальності 

повинен служити максимум залучення інвестиційного потенціалу при 

мінімізації ризиків вкладення капіталу і дотриманні наявних обмежень 

інвестиційної ємності, складовими якої мають стати наступні 4 підпрограми: 

заходів, інституційних учасників, механізму реалізації, системи моніторингу. 

Зміст підпрограми заходів - визначення блоків заходів, що підвищують 

інвестиційний потенціал і знижують інвестиційний ризик. Основні блоки 

заходів: 

- нормативно-законодавчий – формує пакет законів та інших нормативних 

актів, забезпечує зростання інвестиційної привабливості регіону (включаючи 

розробку і коригування регіональних законів про інвестиційну діяльність та 

іноземному інвестуванні), а також гарантії і пільги різним категоріям 

інвесторів; 

-  ресурсний – включає визначення джерел (фінансових, матеріально-

речових, трудових і ін. ) формування коштів, необхідних для виконання 

програми, а також порядок їх використання. 

Особливе значення має бути відведено створенню регіональних 

страхових, заставних та гарантійних фондів для захисту інвесторів від 



151 

некомерційних ризиків: з можливим «підживленням» цих фондів з державної  

власності у разі нестачі; ліквідної регіональної власності для застави. 

Реалізація намічених заходів має здійснюватися через мережу 

новостворених і діючих інституційних учасників, до яких відносяться: 

адміністрація регіону; регіональний інвестиційний фонд, інвестиційно-позикова 

система, інвестиційно-позикова корпорація, асоціація незалежних 

експертів, регіональний консалтинговий центр, інвестори і реципієнти капіталу 

різного рівня, включаючи колективних інвесторів і посередників. 

Механізм реалізації програми-передбачає визначення інструментарію 

створення сприятливого інвестиційного клімату. 

Заключним етапом програми, підвищення інвестиційної привабливості 

регіону є
 
впровадження системи контролю і моніторингу її реалізації; що 

передбачає розробку стратегічних і поточних планів, прогнозних оцінок, 

визначення ефективності впроваджуваних заходів, своєчасне коригування 

недієвих рішень, системне управління середовищем інвестування. 

Отже, реалізація програми, поліпшення інвестиційної привабливості 

дозволить створити інвестиційне середовище, здатне максимізувати залучення 

інвестіцій і підвищити ефективність використання інвестиційного потенціалу у 

відтворювальному процесі регіону. 

Таким чином, дослідження проблем удосконалення інвестиційного 

механізму розвитку регіональної економіки дозволило виявити: 

- основою розвитку всього інвестиційного, комплексу є інвестиційний 

потенціал, ступінь активізації якого повинна визначатися в рамках спеціально 

розробленої стратегії його формування та реалізації; 

- цільові установки стратегії – перспективні орієнтири соціально-

економічного розвитку регіону, тобто забезпечення економічного зростання і 

сукупної потреби за умови максимізації останньої як інтегрального показника, 

який може бути виражений у вигляді споживацького, інвестиційного та 

експортного попиту; 
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- реалізація стратегії передбачає максимізацію загального обсягу 

інвестиційних джерел з урахуванням оптимізації структури при скороченні 

бюджетної складової всіх рівнів і одночасному зростанні інших елементів 

(власних коштів підприємств, внутрішньорегіональних, міжрегіональних, 

іноземних, коштів населення); 

- максимізація ресурсів міжрегіональних фондів можлива лише за умови 

створення в регіоні виробництв та реалізації проектів, продукція яких має 

високу споживчу значимість і утворює синергетичний ефект, залучаючи до 

відтворювальний цикл суміжні галузі та сфери діяльності. 

Виходячи з досвіду університетів США можна рекомендувати такий 

фаховий склад структурних підрозділів: керівник підрозділу - менеджер з 

трансферу технологій; менеджер з дослідження ринку; IT менеджер та веб. 

дизайнер; менеджер з патентування; менеджер з ліцензування; менеджер з 

розвитку міжнародних відносин; ―Spin-off‖ менеджер; спеціаліст по зв’язкам з 

громадськістю та ЗМІ (створення електронної газети та брошури з описом 

технологій); юрист; асистент керівника. 

Головне завдання такого підрозділу полягає у комерціалізації результатів 

наукових досліджень, зокрема, через створення науковою установою Spin-off 

компаній. 

Схема комерціалізації РНД через створену за участю інституту Spin-off 

компанію показана на рис.3.6. За цією схемою інститут самостійно , або із 

залученням партнера - інноваційної компанії, що спеціалізується у наданні 

послуг з інноваційного менеджменту, засновують Spin-off компанію. 

Організаційно-правовою формою такої компанії може бути господарське 

товариство, наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ). За 

законом господарським товариством визнається таке підприємство, що 

створене на засадах угоди юридичними особами і громадянами. Підприємство у 

формі ТОВ може бути створене навіть однією особою, яка стає його єдиним 

учасником. 
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Однією з умов створення господарського товариства є формування його 

учасниками статутного (складеного) капіталу товариства, розмір якого станом 

на 01.12.2011 року складає всього 1004 гривні. Закон дозволяє вносити до 

статутного капіталу  відчужувані права, що мають грошову оцінку. Це означає, 

що такими правами визнаються майнові права на об’єкти права інтелектуальної 

власності, що створені в результаті наукових досліджень. Таким чином, 

відсутні як юридичні, так і економічні бар’єри щодо заснування Spin-off 

компаній (ТОВ) науковими установами. 

Формування міжрегіональних інноваційно-інвестиційних інтегральних 

програм має здійснюватися на основі: визначення пріоритетних напрямів 

інтеграції регіонів; коригування регіональних пріоритетів за результатами 

аналізу попиту та пропозиції інвестицій на міжрегіональному ринку і прогнозу 

бюджетних обмежень; формування пакетів прямої і непрямої підтримки 

процесу інвестування та інноваційної діяльності; оцінки необхідних обсягів 

інвестиційних надходжень з міжрегіональних джерел, а також з урахуванням 

коаліційної інноваційно-інвестиційної політики міжрегіональних асоціацій. 

Постачання основної частини інвестиційних ресурсів, необхідних для 

реалізації інноваційних програм технологічного розвитку, здійснюються  

інвестиційними організаціями регіонального та зовнішнього середовища. З 

урахуванням того, що в науково-технічній та інноваційній сферах існує 

достатня кількість розробок, готових до освоєння у виробництві, програмний 

метод виведення економіки на інноваційний шлях розвитку повинен 

поєднуватися з реалізацією окремих інноваційних проектів високого ступеня 

комерціалізації. 

Механізм створення і діяльності Spin-off компанії наступний (рис.3.6). 

Наукова установа (інститут) разом з інвестиційною компанією, що має досвід у 

створенні Spin-off компаній та знає де знайти інвестора і якому підприємству 

потрібна майбутня технологія, - створюють Spin-off компанію. Spin-off 

компанія розробляє нову технологію та/або освоює виробництво інноваційної 

продукції,що базується на результатах наукових досліджень інституту. 
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Промислове підприємство купує у Spin-off компанії технологію або продукцію. 

Як варіант, Spin-off компанія сама продає на ринку свою продукцію. 

Отриманий Spin-off компанією прибуток розподіляється так. Інститут 

отримує платежі роялті. Інноваційна компанія – платіж за надання послуг з 

інноваційного менеджменту. Інвестор – платіж у розмірі інвестиції та плату за 

користування його капіталом. 

В Україні вже існує досвід створення spin-off-компаній для 

комерціалізації отриманих інститутами результатів наукових досліджень. Але 

найчастіше вони створюються не інститутами, а найбільш активними 

науковцями. Тому при заснуванні spin-off-компаній слід подбати про те, щоб 

правова сторона була прозорою і взаємовигідною для всіх її засновників. 

 

Рис. 3.6. Функціонування spin-off  компаній в регіоні як інструменту 

забезпечення взаємодії інноваційної та інвестиційної діяльності в регіоні 

 

1 – залучення інвестиційних ресурсів у розвиток регіону із зовнішніх джерел; 

2,3 – оплата за використання інвестиційних ресурсів; 

4 – інвестиції; 

5 – платежі; 

6 – інноваційна продукція; 

7 – дохід від продажу; 

8 – технологія або інноваційна продукція; 

9 – надходження від реалізації інноваційної продукції та технологій; 

10 – продукція; 

11- дохід від реалізації інноваційної продукції на регіональному ринку; 

12 – реалізація інноваційної продукції на національному та міжнародному ринку; 

13 – дохід від реалізації інноваційної продукції за межами регіону.  
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В сучасних умовах, коли створена при плановій економіці і домінуючій 

державній формі власності інноваційна структура виявилася непрацездатною, а 

нова інфраструктура ще не розбудована, одним із інструментів для трансферу 

технологій  від наукових установ до промислових підприємств можуть стати 

засновані науковими установами Spin-off компанії. 

Таким чином, нами пропонується сформувати комплексу стратегію 

інноваційного соціально-економічного розвитку Черкаського регіону на основі 

залучення інвестицій за рахунок підвищення регіональної інноваційно-

інвестиційної привабливості. Формування такої стійкої стратегії пропонує 

реалізацію комплексу заходів на систематичній основі, а саме модель 

інноваційно-інвестиційної системи. В основі такої моделі передбачається 

сконцентрувати зусилля на формування сприятливої інноваційно-інвестиційної 

системи за рахунок розвитку інноваційних видів економічної діяльності, 

трансферу сучасних технологій з науково-дослідного сектору у промислове 

використання, формування сприятливої інвестиційної сфери, розвиток 

кадрового потенціалу, структурні перебудови у високотехнологічних сферах. 

Система регіональної програми у рамках обраної стратегії розвитку 

передбачає реалізацію двох блоків завдань: 

- інноваційний розвиток промислового та агропромислового комплексу 

Черкаського регіону, а також сприяння розвитку малого інноваційного бізнесу, 

за рахунок залучення інвестиційних потоків; 

- інформатизація та телекомунікація галузей економіки; 

- комплексний розвиток науки та її модернізація (переорієнтація потреб 

регіональної економіки та інноваційних перетворень); 

- впровадження інноваційних технологій у програму національних та 

регіональних пріоритетних проектів (освіта, сільське господарство, охорона 

здоров'я,  

- формування і розвиток інноваційно-інвестиційної інфраструктури; 
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- адміністративне стимулювання розвитку інноваційно-інвестиційної 

діяльності в регіоні. 

В основі реалізації запропонованих блоків завдань передбачається 

фінансування наукових досліджень та експериментальних розробок за рахунок 

підвищення інвестиційної привабливості та активізації інвестиційних грошових 

потоків у два рази більше ніж поточні бюджетні асигнування в даній сфері. 

Основною метою є досягнення частки витрат на розвиток та науку, що має 

досягти 4 %. Основними індикаторами стануть: частка інноваційної продукції 

та послуг у загальному обсязі реалізованої продукції. 

На основі поглибленняконцептуальних засад забезпечення стратегічного 

розвитку регіону удосконалено організаційний механізм формування стратегії 

розвитку регіону, особливістю якого є урахування регіонального інноваційно-

інвестиційного статусу і створення тимчасового робочого органу формування 

стратегії з метою залучення широкого кола учасників регіонального розвитку з 

метою узгодження їх інтересів зі стратегічними цілями розвитку регіону і 

засобами їх реалізації у визначених напрямах підвищення інноваційно-

інвестиційного статусу регіону, а також синергетичної інтеграції інвестиційних 

і інноваційних процесів за рахунок розширення державно-приватного 

партнерства і розвитку кластерних ініціатив за напрямами регіональної 

спеціалізації (рис. 3.7). 

Окремим напрямом удосконалення механізму формування стратегії 

розвитку регіону є суттєве розширення і структурна трансформація його 

інформаційно-аналітичного забезпечення, зокрема інвестиційного блоку. 

В роботі запропоновані організаційно-методичні положення стосовно 

удосконалення моделі оптимізації джерел інвестиційного забезпечення 

регіонального розвитку на інноваційних засадах і максимізації їх 

інвестиційного потенціалу (власні кошти підприємств, фонди міжрегіонального 

розвитку, інвестиційне кредитування, позабюджетні галузеві та міжгалузеві 

фонди НДДКР, залучені кошти населення, венчурні фонди тощо), а також 
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визначення і моніторингу рівня інноваційно-інвестиційного потенціалу регіону 

та ризиків, пов’язаних з його реалізацією.  

Уточнено структуру інформаційної системи, в якій запропоновано 

виділити оціночно-рейтингову і прогнозно-регулюючу підсистеми, 

функціонування яких має здійснюватися на комерційній основі за рахунок 

споживачів інформації (потенційні інвестори, інвестиційні інститути, керівники 

підприємств, менеджери проектів тощо) 

Реалізація удосконаленого організаційного механізму дозволить 

забезпечити формування Стратегії соціально-економічного розвитку Черкаської 

області на основі визначених в роботі таких її ключових елементів. 

Мета стратегії: забезпечення сталого розвитку регіону за рахунок 

синергетичної інтеграції інноваційних і інвестиційних процесів і гармонічного 

поєднання високотехнологічних промислового і екологічного 

сільськогосподарського виробництва, оздоровчого та історичного туризму, 

високої якості життя та безпечного довкілля. 

Принципи: партнерства, життєздатності, інтеграції, інноваційно-

інвестиційної синергії, ієрархії стратегічних планів, субсидіарності, 

інституціональної пам’яті. 

Характеристика соціально-економічного стану і виробничих сил регіону: 

адміністративно-територіальний устрій і географічне розташування, природні 

ресурси, трудові ресурси і демографія, інфраструктура, економічний стан і 

підприємництво, фінансово-бюджетні показники, інноваційно-інвестиційний 

статус. 

Сценарії розвитку регіону:  

песимістичний(інерційний розвиток при збереженні структури економіки 

регіону, економічних і суспільно-політичних тенденцій в країні і світі);   

оптимістичний (стрімке зростання інноваційно-інвестиційного статусу 

регіону шляхом реалізації всього комплексу напрямів його підвищення і 

досягнення синергетичного ефекту за рахунок використання можливостей, 

наданих сприятливим зовнішнім середовищем);  
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Рис. 3.7. Організаційний механізм формування стратегії розвитку регіону з урахуванням його  

інноваційно-інвестиційного статусу 
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реалістичний (часткова реалізація або помірні результати підвищення 

інноваційно-інвестиційного статусу регіону через обмежені можливості або 

здійснення загроз зовнішнього середовища). 

Комплекс стратегічних і операційних цілей (з визначенням очікуваних 

результатів та індикаторів досягнення цілі): 

зростання конкурентоспроможності регіону: підвищення інноваційно-

інвестиційного статусу області; впровадження інноваційних методів управління 

регіональним розвитком, оптимізація структури економіки регіону, підвищення 

енергоефективності, розвиток малого підприємництва, розвиток туристично-

рекреаційної сфери; 

розвиток сільських територій:  диверсифікація структури сільсько-

господарського виробництва і ступеня переробки продукції, розвиток сільських 

територій і малих міст; 

розвиток людського капіталу: розвиток системи адаптації населення до 

потреб ринку праці регіону, підвищення економічної і соціальної активності 

населення регіону;  

екологічна безпека та збереження довкілля: підвищення екологічної 

безпеки життєдіяльності регіону, розвиток екомережі, природно-заповідного 

фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.  

Методи реалізації стратегії: програмно-цільовий, управління з ризиками 

шляхом створення тимчасових управлінських структур на основі організації і 

самоорганізації в управлінні регіональним розвитком. 

Інструменти реалізації стратегії: регіональна інноваційна політика, 

регіональна інвестиційна політика, регіональна структурна політика, 

інфраструктурна політика регіону, державно-приватне партнерство, регламенти 

і процедури взаємодії органів державного, регіонального, галузевого 

управління, місцевого самоврядування, бізнес-структур, громадських 

організацій  

Механізм реалізації стратегії: координаційно-моніторингового типу на 

тимчасовій основі на період реалізації стратегії, який визначається складом 
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регіональних і державних цільових програм соціально-економічного розвитку 

регіону. 

Термін реалізації стратегії – 6 років з поділом на два етапи по три роки з 

щорічним моніторингом реалізації стратегії. Після виконання першого етапу 

передбачається можливість коригування її елементів відповідно до поточних 

умов і тенденцій зміни внутрішніх і зовнішніх чинників регіонального 

розвитку. По завершенні другого етапу має бути виконаний аналіз стану і 

закономірностей розвитку продуктивних сил регіону, показників регіонального 

соціально-економічного розвитку, інноваційно-інвестиційний статусу регіону, 

ефективності і результативності реалізації стратегії і причин, що їх зумовили. 

Впровадження запропонованих методичних засад формування стратегії 

розвитку регіону не тільки уможливить прискорення соціально-економічного 

розвитку регіону на інноваційній основі, але й одночасно дозволить підвищити 

інноваційно-інвестиційний статус регіону, що закладає основу зростання темпів 

регіонального розвитку у майбутніх періодах. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

1. Інвестиційна політика є складовою частиною загальної економічної 

політики, що проводиться будь-якою державою як у період становлення і 

розвитку, так і в умовах сформованої економічної системи, ефективна 

інвестиційна політика держави є інструментом формування сприятливого 

інвестиційного клімату. 

2. Сучасний стан інноваційної діяльності в регіонах характеризується 

слабким її розвитком, що в першу чергу пов'язано з тим, що державна 

інноваційна політика в країні не реалізована в повному обсязі, а підтримка 

суб'єктів інноваційної діяльності на регіональному рівні здійснюється вкрай 

слабо. 
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3.Розглядаючи перспективи розвитку Черкаського регіону, на нашу 

думку, основний акцент слід зробити на активізації інноваційної діяльності, 

залученні інвестиційних ресурсів у цю сферу, формуванні теоретично 

обґрунтованої інвестиційно-інноваційної політики регіону, спрямованої на його 

економічне зростання. 

4. Відмінними рисами системної орієнтації формування інвестиційного 

потенціалу Черкаської області є саме акцент на інвестиційну складову, яка є, на 

нашу думку, головною підсистемою загальної системи інвестиційної 

привабливості регіону. Дослідження цієї підсистеми важливо більшою мірою 

не для проведення рейтингових оцінок з метою виявлення позиції регіону щодо 

інших регіонів, а з метою більш осмисленого розуміння того, як формується 

інвестиційний потенціал, які фактори внутрішнього та зовнішнього 

інвестиційного середовища є ключовими в даній проблематиці, а які 

другорядними, яким чином здійснюється взаємозв'язок інвестиційного процесу 

та інвестиційного потенціалу регіону. 

5. Розглядаючи умови інвестування Черкаської області, слід виділити 

прибутковий, якій  має величезні перспективи для розвитку, агропромисловий 

комплекс, «м'які» кліматичні умови, що сприяють розвитку АПК, наявність 

потужного ресурсу «дешевої робочої сили», сприятливі природно-ресурсні та 

унікальні рекреаційні умови, що володіють інвестиційною привабливістю не 

тільки для вітчизняних, але і для зарубіжних інвесторів. 

6. У Черкаській області склався сприятливий інвестиційний клімат, який 

сприяє подальшому зростанню інвестицій в економіку регіону, а також 

сприятливі умови для зростання інвестиційного потенціалу та зниження 

інвестиційного ризику. 

7. Реальним механізмом підвищення інвестиційної привабливості 

Черкаської області є державна підтримка інвестиційних проектів; при цьому 

зусилля Уряду вкрай необхідно направити на підтримку бізнесу, що здійснює 

модернізацію переробних виробництв, інвестування в основні виробничі 

фонди, впроваджує інноваційні технології, що підвищує 
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конкурентоспроможність виробництва і продукції, що приймає участь у 

вирішенні виникаючих в процесі технічного переоснащення виробництва 

соціальних проблем. 

9. Впровадження запропонованої моделі оцінки інвестиційної 

привабливості регіону, розробленої для Черкаської області, дозволить не тільки 

значно активізувати фінансові потоки, але і в цілому підвищити ефективність 

всієї інвестиційної діяльності в регіоні. 

10. Заключним етапом програми підвищення інвестиційної привабливості 

регіону є впровадження системи контролю та моніторингу її реалізації, що 

передбачає розробку стратегічних і поточних планів, прогнозних оцінок, 

визначення ефективності впроваджуваних заходів, своєчасне коректування 

недієвих рішень, системне управління середовищем інвестування. 

11. Реалізація програми поліпшення інвестиційної привабливості 

Черкаської області дозволить створити інвестиційне середовище, здатне 

максимізувати залучення і підвищити ефективність використання 

інвестиційного потенціалу у відтворювальному процесі регіону. 

12. Проведене дослідження проблем удосконалення інвестиційного 

механізму у розвитку регіональної економіки дозволило виявити, що: 

- основою розвитку всього інвестиційного комплексу є інвестиційний 

потенціал, ступінь активізації якого повинна визначатися, в рамках спеціально 

розробленої стратегії його формування і реалізації; 

- цільові установки стратегії – перспективні орієнтири соціально-

економічного розвитку регіону, тобто забезпечення економічного зростання і 

сукупної потреби за умови максимізації останньої як інтегрального показника, 

який може бути виражений у вигляді споживацького, інвестиційного та 

експортного попиту; 

- реалізація стратегії передбачає максимізацію загального обсягу 

інвестиційних джерел з урахуванням оптимізації структури при скороченні 

бюджетної складової всіх рівнів і одночасному зростанні інших елементів 
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(власних коштів підприємств, внутрішньо регіональних, міжрегіональних, 

іноземних, коштів населення); 

- максимізація ресурсів міжрегіональних фондів можлива лише за умови 

створення в регіоні виробництв та реалізації проектів, продукція яких має 

високу споживчу значимість і утворює синергетичний ефект, залучаючи до 

відтворювального циклу суміжні галузі та сфери діяльності. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації розв’язано важливе науково-прикладне завдання щодо 

розвитку теоретичних, методичних і організаційних засад формування стратегії 

розвитку регіону з урахуванням його інноваційно-інвестиційного статусу.Зміст 

основних висновків і рекомендацій полягає в такому. 

1. За результатами узагальнення теоретичних підходів до розуміння 

сутності інноваційно-інвестиційних детермінант  стратегічного розвитку 

регіону запропоновано трактувати їх як передумови інноваційного й 

інвестиційного характеру, визначальні чинники розвитку продуктивних сил 

регіону, що розглядаються з позицій системного підходу як сукупність 

елементів, які взаємопов’язані між собою, породжуючи у процесі взаємодії 

синергетичний ефект як імпульс для соціально-економічного прориву та 

суспільного прогресу регіону. Визначені і деталізовані ключові екзогенні й 

ендогенні фактори  чинники впливу на формування і нарощування інноваційно-

інвестиційних детермінант регіону. 

2. Поглиблено теоретико-методичні засади забезпечення інноваційно-

інвестиційної синергії в процесі регіонального розвитку, в результаті чого 

формується  інноваційно-інвестиційний статус регіону як сукупність стабільних 

значень кількісних і якісних характеристик стану інноваційно-інвестиційних 

детермінант його соціально-економічного розвитку, яка визначає їх відносну 

позицію в системі ключових чинників стратегічного розвитку регіону. 

Визначено, що інструментами при цьому виступають регіональна інноваційна і 

регіональна інвестиційна політики за умови  узгодження у часі і ресурсно-

цільової синхронізації програмних заходів їх реалізації. 

3. За результатами аналізу динаміки показників соціально-економічного 

розвитку продуктивних сил регіонів України діагностовано низку негативних 

тенденцій і закономірностей. Виявлені і згруповані найбільш вагомі чинники  

формування основних показників розвитку продуктивних сил регіонів України 

(трудові, споживчі, виробничі, фінансові, інфраструктурні). Розроблені 
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методичні положення щодо визначення інноваційно-інвестиційного статусу 

регіонів за допомогою інтегрального коефіцієнта, який характеризує ступінь 

взаємозв’язку інноваційних і інвестиційних процесів в регіоні з рівнем розвитку 

його продуктивних сил та ідентифіковані регіональні кластери з високим, 

середнім і низьким рівнем інноваційно-інвестиційного статусу. 

4. Удосконалення концептуальних засад забезпечення стратегічного 

розвитку регіону здійснено на основі групування регіонів за рівнем їх 

інноваційно-інвестиційного статусу і опробовано на прикладі Черкаського 

регіону шляхом визначення напрямів підвищення його інноваційно-

інвестиційного статусу зі збереженням структури галузей спеціалізації регіону 

(сільське господарство і переробна промисловість, хімічна, машинобудівна 

промисловості) і створенням умов для формування в регіоні інтеграційних 

утворень і процесів (зокрема за рахунок розвитку державно-приватного 

партнерства), здатних забезпечити синергетичний ефект від інноваційної та 

інвестиційної діяльності в регіоні як основу його стратегічного прориву.    

5. Представлено організаційний механізм формування стратегії розвитку 

регіону, який дозволяє враховувати в процесі стратегічного планування 

поточний інноваційно-інвестиційний статус регіону і забезпечувати напрями 

його підвищення. Організаційний механізм побудований на засадах поєднання 

організації і самоорганізації в управлінні регіональним розвитком, що 

втілюється шляхом створення тимчасового робочого органу формування 

стратегії розвитку регіону і розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення 

обґрунтування управлінських рішень  при формуванні стратегії регіонального 

розвитку. 

6. Розвиток інформаційно-аналітичного забезпечення організаційного 

механізму формування стратегії розвитку регіону запропоновано здійснити за 

рахунок обґрунтування організаційно-методичних положень щодо 

удосконалення моделі оптимізації джерел інвестиційного забезпечення 

регіонального розвитку на інноваційних засадах, максимізації їх інвестиційного 

потенціалу і виділення в структурі інформаційної системи оціночно-
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рейтингової і прогнозно-регулюючої підсистем, що функціонують на 

комерційній основі.  

7. Методичні засади формування стратегії розвитку регіону удосконалені в 

частині визначення її структури і складу основних елементів, зокрема: мети, 

принципів, характеристик соціально-економічного стану і виробничих сил 

регіону, сценаріїв розвитку, комплексу стратегічних і операційних цілей, 

методів, інструментів і механізму реалізації стратегії соціально-економічного 

розвитку регіону. 

8. В цілому проведене дослідження дало змогу поглибити теоретичні 

уявлення про сутність інноваційно-інвестиційної детермінанти  стратегічного 

розвитку регіону, теоретико-методичні засади формування і реалізації 

регіональної політики, націленої на підвищення  інноваційно-інвестиційного 

статусу регіону, концептуально визначити шляхи забезпечення стратегічного 

розвитку регіону на основі підвищення його інноваційно-інвестиційного 

статусу, удосконалити організаційний механізм і методичні засади формування 

стратегії розвитку регіону з урахуванням його інноваційно-інвестиційного 

статусу, що уможливлює прискорення соціально-економічного розвитку 

регіону на інноваційній основі і зростання його темпів у майбутніх періодах. 
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ДОДАТКИ 

 

ДодатокА 

Сучасні трактування поняття інвестиційної привабливості на мікрорівні 

 

Визначення Автор Переваги 

підходу 

Недоліки 

підходу 

Джерело 

Мікрорівень (рівень окремого господарюючого суб’єкта) 

Інвестиційна привабливість 

підприємства (ІПП) - являє 

собою аналіз інвестиційної 

привабливості 

підприємства на основі 

фінансових показників 

таких як: фінансова 

стійкість, прибутковість, 

ліквідність активів та 

оборотність активів 

Бланк І.О. Зосередженняув

аги 

нанапрямахінве

стуваннята 

складовихінвест

иційноїпривабл

ивості 

Недостовірніс

тьінформаціїп

ри аналізі 

фінансовихпо

казників,їхроз

рахунку у часі 

Бланк 

И.А.Инвестиционн

ыйменеджмент,- 

К.:МП "ИТЕМ" 

ЛТД,"Юнайтед 

ЛондонЛимитед", 

1995,-448 с. 

ІПП - 

розрахунокінтегрального 

показникаінвестиційноїпри

вабливостіпідприємств, в 

якомувідтворюються 

значенняпоказників 

оцінкимайнового 

стану,фінансової 

стійкості(платоспроможнос

ті), ліквідності активів, 

прибутковості 

інвестиційного об’єкта, 

оцінки ділової активності, 

оцінки ринкової 

активності, скориговані 

відповідно до їхньої 

вагомості, та інших 

факторів 

СпеціалістиА

гентства 

зпитаньзапобі

ганнябанкрут

ствапідприємс

тв 

Такий 

підхіддозволяєо

цінити 

багатоаспектівго

сподарськоїдіял

ьностішляхомро

зрахункунезнач

ноїкількості 

показників, що 

даютьхарактери

стик у 

поточного стану 

об’єкта та не 

потребує 

значних витрат 

часу на 

проведення 

Підходубраку

єконкретності

та чіткості,що 

суттєвознижує

можливістьйо

гозастосуванн

япрактиками 

Підходи 

довизначенняінвес

тиційноїприваблив

остіпідприємства[е

лектроннийресурс] 

режимдоступуhttp: 

// 

www.ukrstat.gov.ua/ 

ІПП - 

сукупністьхарактеристикфі

нансово-господарських 

тауправлінської 

діяльностіпідприємства,пер

спектив розвитку 

таможливостей залучення 

інвестиційних ресурсів на 

основі формалізації 

оціночних методів 

Коюда 

В.О.,Лепейко 

Т.І.,Коюда 

О.П. 

Добре, 

колиінвесторахв

илюютьконкрет

ніпоказники,що

б 

невитрачатикош

ти та час, 

оцінюючи 

психологічний 

аспект проблеми 

Підхідпередба

чаєоднозначну

можливістьфо

рмалізаціїоцін

очнихметодів, 

щозалишає 

поза увагою 

психологічний 

аспект даної 

проблеми 

Інвестиційнаприва

бливістьпідприємст

ва[Електроннийрес

урс]: 

Режимдоступу:htt

p://www.in.gov.

uа/ 

ІПП - досягнення Бочаров В.В. Вкладення Українські Інвестиційна 
 

http://www.in.gov.u/
http://www.in.gov.u/
http://www.in.gov.u/
http://www.in.gov.u/
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мінімального ризику при 

вкладенні грошей у цінні 

папери тільки тих 

підприємств, які є 

стабільними та забезпечать 

отримання високого 

прибутку 

 

грошей у 

цінніпапери 

даєзмогуінвестор

уконтролюватиу

правліннямнапід

приємстві, 

отримувати 

постійний дохід 

у формі 

дивідендів 

підприємства 

не можуть 

ефективно 

використовува-

тиінструменти 

ринку цінних 

паперів, 

оскільки цей 

ринокзнаходит

ься на стадії 

становлення і 

ємалоефектив- 

ним 

привабливість 

підприємства 

[Електронний 

ресурс]: Режим 

доступу:http: / / 

www. in. gov. ua/ 

ІПП - це 

надійністьотримання 

прибутку привкладанні 

грошей в цінніпапери 

підприємства 

Донцов С.С. Можливістьінвес

тораприйматиуч

асть 

вуправлінніпідпр

иємством 

Цей підхід 

невраховуємай

бутніхперспект

иврозвиткусуб’

єктагосподарю

ван-ня 

Гайдуцький А. 

П.Оцінкаінвестицій

ноїпривабливості 

економіки // 

Економіка і 

прогнозування. - 

2004. - № 3. - С. 119-

128. 

ІПП - це 

системнасукупність 

потенційнихможливостей 

вкладаннякоштів з 

метоюотримання 

економічної ефективності 

у майбутньому як наслідок 

результатів минулої 

господарської діяльності 

потенційного об’єкта 

інвестування , суб’єктивно 

оцінювана інвестором 

НападовськаІ.

В. 
Потенційнаможл

ивістьможе 

принестивелики

йприбуток 

Підхід 

неміститьзістав

ленняцілейінве

стора з їх 

можливостям и 

безризикової 

реалізації, а 

також не 

враховує 

ступінь 

готовності 

інвестора 

прийняти на 

себе цей ризик 

Крейнина М. 

Н.Анализфинансово

госостояния 

иинвестиционной 

привлекательности 

акционерных 

обществ в 

промышленности, 

строительстве и 

торговле.- М.: Дело 

и Сервис, 1994.-256 

с. 

ІПП - взаємозв’язок 

двоххарактеристик: з 

бокупсихологічного 

змістуінвестицій і з 

бокупсихологічної 

форми(привабливість) 

Чорна Л. 0. Якісна 

оцінкаінвестицій

ноїпривабливост

і,яка 

будевраховувати

ще й такі 

аспекти як 

привабливість 

продукції 

підприємства, 

Характеризує- 

тьсянеобхідніс

тюобробкизнач

ногообсягуінф

ормаціїдляодер

жаннябажаного 

Іванов С.В. 

Оцінкаінвестиційно

гопотенціалу 

регіону// 

Економіка:проблем

и теорії тапрактики: 

36. наук. пр. -2004- 

Т.21 , № 191.-С. 

100-103. 
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кадрова,інноваці

йна,фінансова,те

риторіальна,екол

огічна 

ісоціальнаприваб

ливість,інвестиці

йнийризик. 

результату.  

ІПП - рівень 

задоволенняфінансових, 

виробничих,організаційних 

та іншихвимог чи 

інтересівінвестора 

щодоконкретного 

підприємства, яке може 

визначатися чи 

оцінюватися значеннями 

відповідних показників, у 

тому числі інтегральної 

оцінки 

Агентство 

зпитаньзапобіг

аннябанкрутст

вупідприємств

і організацій 

Врахування 

впершу 

чергуінтересівін

вестора 

Не 

врахованонеоб

хідністьврахув

анняінтересівін

шихучасниківп

роцесуінвестув

ання 

Про 

затвердженняМетод

икиінтегральноїоцін

киінвестиційноїприв

абливості 

підприємств і 

організацій. Наказ 

Агентства з питань 

запобігання 

банкрутству 

підприємств і 

організацій № 22 від 

23 лютого 1998 Р- 

ІПП - це 

справедливакількісна та 

якіснаінтегральнахарактер

истикавнутрішніх і 

зовнішніхможливостей 

об’єктапотенційного 

вкладення залучати 

тавикористовувати капітал 

для розвитку і 

забезпечувати 

максимізацію 

економічного ефекту 

вкладникам за мінімізації 

ризиків 

КрупськаН.Є., 

БахірО.О. 
Об’єктивністьха

рактеристиквнас

лідокврахування 

ікількісної, 

іякісноїскладової 

Врахованолиш

еекономічнуск

ладовупроцесуі

нвестування;пе

редбачає 

спрямування 

інвестицій 

лише в 

розвиток 

Крупська 

Н.Є.Формуваннярей

тинговоїоцінкиінвес

тиційноїпривабливо

стіпідприємства/ 

Н.Є. Крупська, 0.0. 

Бахір // Економічні 

науки/4. 

Інвестиційна 

діяльність і фондові 

ринки 
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Додаток Б 

 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 

2010-2015 роки 
(млн.грн) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
2
 

Усього 180575,5 241286,0 273256,0 249873,4 219419,9 273116,4 

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне господарство 
11062,6 16466,0 18883,7 18587,4 18795,7 30154,7 

Сільське господарство, мисливство 

та надання пов'язаних із ними 

послуг 

10817,7 16140,9 18564,2 18175,0 18388,1 29309,7 

Лісове господарство та лісозаготівлі 177,8 283,1 281,4 383,4 381,0 788,5 

Рибне господарство 67,1 42,0 38,1 29,0 26,6 56,5 

Промисловість 55384,4 78725,8 91598,4 97574,1 86242,0 87656,0 

Будівництво 29767,0 31990,8 40760,3 40796,2 36056,7 43463,7 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 

18550,4 24067,9 24531,6 22190,3 20715,7 20662,9 

Оптова та роздрібна торгівля 

автотранспортними засобами та 

мотоциклами, їх ремонт 

1404,1 2709,8 1104,7 964,9 961,5 1469,0 

Оптова торгівля, крім торгівлі 

автотранспортними засобами та 

мотоциклами 

11996,0 14872,6 17514,4 15251,5 13245,2 13535,7 

Роздрібна торгівля, крім торгівлі 

автотранспортними засобами та 

мотоциклами 

5150,3 6485,5 5912,5 5973,9 6509,0 5658,2 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'єрська діяльність 
19322,4 25498,2 32413,0 18472,6 15498,2 18704,0 

Наземний і трубопровідний 

транспорт 
6725,5 8837,8 15076,9 4535,1 3916,2 8120,1 

Водний транспорт 152,4 130,1 98,7 116,2 204,8 302,5 

Авіаційний транспорт 614,9 841,0 774,3 536,1 410,2 647,8 

Складське господарство та 

допоміжна діяльність у сфері 

транспорту 

11705,1 15538,2 16077,6 13073,7 10837,0 9529,5 

Поштова та кур'єрська діяльність 124,5 151,1 385,5 211,5 130,0 104,2 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 
1033,2 1572,7 2264,9 1476,8 1482,0 1393,1 

Тимчасове розміщування 679,1 1010,8 1534,7 872,2 867,1 890,2 

Діяльність із забезпечення стравами 

та напоями 
354,1 561,9 730,2 604,6 614,9 502,9 

Інформація та телекомунікації 8625,8 9730,0 10167,7 9864,0 8175,1 22975,0 

Видавнича діяльність, 

радіомовлення, телебачення 
1923,8 2643,0 2775,0 2354,1 1840,8 2304,2 

Телекомунікації (електрозв'язок) 6354,5 6506,8 6771,6 6875,4 5664,0 19536,4 

Комп'ютерне програмування та 

надання інших інформаційних 

послуг 

347,5 580,2 621,2 634,5 670,3 1134,3 

Фінансова та страхова діяльність 5861,5 5972,3 7353,3 6646,8 6214,5 6448,0 

Операції з нерухомим майном 9861,0 14598,9 12368,6 13550,4 11230,2 11899,0 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 
4991,7 10491,9 9021,3 3621,3 2921,5 4065,2 

Діяльність у сферах права та 

бухгалтерського обліку, архітектури 

та інжинірингу, технічні 

випробування та дослідження 

4135,4 9069,0 7588,4 2669,6 2314,8 3244,4 

Наукові дослідження та розробки 549,7 717,9 548,8 599,2 375,4 518,2 
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Інша професійна, наукова та 

технічна діяльність 
306,6 705,0 884,1 352,5 231,3 302,6 

Діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного 

обслуговування 

2973,8 3928,8 4973,9 4013,9 3565,1 6535,2 

Державне управління й оборона; 

обов'язкове соціальне страхування 
7769,9 11437,6 11692,8 7546,2 5808,0 13942,4 

Освіта 1818,4 2090,7 1463,5 1030,5 820,9 1540,1 

Охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги 
1920,1 2113,2 2707,2 1746,2 1223,9 2367,2 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок  
976,7 1437,3 2598,0 2544,5 508,7 1044,3 

Надання інших видів послуг 656,6 1163,9 457,8 212,2 161,7 265,6 
Складено за даними комітету статистики України. 

1
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. 

Севастополя, за 2014-2015 роки також без частини зони проведення антитерористичної 

операції. 
2
 В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв'язку з 

округленням. 
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Додаток В 

Рейтинг конкурентоспроможності країн (ІМD*) 

 

Місце, 2012 рік 

(прогноз) 
Місце, 2011 рік Країна Бал (2010 рік) 

1 2 Г онконг 100,00 
1 3 США 100,00 
3 1 Сінгапур 98,557 
4 6 Швеція 94,063 
5 4 Швейцарія 92,588 
6 8 Тайвань 92,011 
7 7 Канада 90,782 
8 15 Катар 90,219 
9 5 Австралія 89,259 
10 16 Німеччина 87,824 
11 11 Люксембург 86,475 
12 13 Данія 86,418 
13 9 Норвегія 86,313 
14 12 Нідерланди 85,707 
15 19 Фінляндія 84,380 
16 10 Малайзія 84,120 
17 17 Ізраїль 81,629 
18 14 Австрія 81,619 
19 18 Китай 81,100 
20 22 Великобританія 80,278 
21 20 Нова Зеландія 79,799 
22 23 Південна Корея 78,499 
23 25 Бельгія 77,599 
24 21 Ірландія 77,101 
25 28 Чилі 76,827 
26 27 Японія 75,214 
27 26 Таїланд 74,886 
28 — ОАЕ 73,188 
29 24 Франція 71,394 
ЗО 29 Чехія 70,990 
31 зо Ісландія 70,821 
32 31 Індія 70,649 
33 34 Естонія 68,264 
34 32 Польща 66,860 
35 36 Іспанія 66,675 
36 33 Казахстан 66,152 
37 35 Індонезія 64,610 
38 47 Мексика 64,025 
39 48 Туреччина 63,787 
40 37 Португалія 63,785 
41 39 Філіппіни 63,291 
42 40 Італія 62,748 
43 41 Перу 62,651 
44 38 Бразилія 61,043 
45 43 Литва 60,211 
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46 45 Колумбія 59,774 
47 42 Угорщина 58,918 
48 49 Словаччина 58,593 
49 51 Росія 58,376 
50 54 Румунія 57,497 
51 52 Словенія 56,880 
52 44 ПАР 56,856 
53 50 Йорданія 55,184 
54 55 Аргентина 54,671 
55 53 Болгарія 53,562 
56 46 Греція 51,882 
57 57 Україна 51,454 
58 56 Хорватія 49,402 
59 58 Венесуела 35,249 
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ДодатокГ 

The Global Competitiveness Index 2015-2016 rankings 

by World Economic Forum | 
 

 GCI 2015-2016 GCI 2014-2015 

Country/Economy Rank (out of 140) Score Rank (out of 144) 

Switzerland 1 5,76 1 

Singapore 2 5,68 2 

United States 3 5,61 3 

Germany 4 5,53 5 

Netherlands 5 5,50 8 

Japan 6 5,47 6 

Hong Kong SAR 7 5,46 7 

Finland 8 5,45 4 

Sweden 9 5,43 10 

United Kingdom 10 5,43 9 

Norway 11 5,41 11 

Denmark 12 5,33 13 

Canada 13 5,31 15 

Qatar 14 5,30 16 

Taiwan, China 15 5,28 14 

New Zealand 16 5,25 17 

United Arab Emirates 17 5,24 12 

Malaysia 18 5,23 20 

Belgium 19 5,20 18 

Luxembourg 20 5,20 19 

Australia 21 5,15 22 

France 22 5,13 23 

Austria 23 5,12 21 

Ireland 24 5,11 25 

Saudi Arabia 25 5,07 24 

Korea, Rep. 26 4,99 26 

Israel 27 4,98 27 

China 28 4,89 28 

Iceland 29 4,83 30 

Estonia 30 4,74 29 

Czech Republic 31 4,69 37 

Thailand 32 4,64 31 

Spain 33 4,59 35 

Kuwait 34 4,59 40 

Chile 35 4,58 33 

Lithuania 36 4,55 41 

Indonesia 37 4,52 34 

Portugal 38 4,52 36 

Bahrain 39 4,52 44 

Azerbaijan 40 4,50 38 

Poland 41 4,49 43 

Kazakhstan 42 4,48 50 

Italy 43 4,46 49 

Latvia 44 4,45 42 

Russian Federation 45 4,44 53 

Mauritius 46 4,43 39 

Philippines 47 4,39 52 

Malta 48 4,39 47 

South Africa 49 4,39 56 

Panama 50 4,38 48 

Turkey 51 4,37 45 

Costa Rica 52 4,33 51 
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Romania 53 4,32 59 

Bulgaria 54 4,32 54 

India 55 4,31 71 

Vietnam 56 4,30 68 

Mexico 57 4,29 61 

Rwanda 58 4,29 62 

Slovenia 59 4,28 70 

Macedonia, FYR 60 4,28 63 

Colombia 61 4,28 66 

Oman 62 4,25 46 

Hungary 63 4,25 60 

Jordan 64 4,23 64 

Cyprus 65 4,23 58 

Georgia 66 4,22 69 

Slovak Republic 67 4,22 75 

Sri Lanka 68 4,21 73 

Peru 69 4,21 65 

Montenegro 70 4,20 67 

Botswana 71 4,19 74 

Morocco 72 4,16 72 

Uruguay 73 4,09 80 

Iran, Islamic Rep. 74 4,09 83 

Brazil 75 4,08 57 

Ecuador 76 4,07 n/a 

Croatia 77 4,07 77 

Guatemala 78 4,05 78 

Ukraine 79 4,03 76 

Tajikistan 80 4,03 91 

Greece 81 4,02 81 

Armenia 82 4,01 85 

Lao PDR 83 4,00 93 

Moldova 84 4,00 82 

Namibia 85 3,99 88 

Jamaica 86 3,97 86 

Algeria 87 3,97 79 

Honduras 88 3,95 100 

Trinidad and Tobago 89 3,94 89 

Cambodia 90 3,94 95 

Côte d'Ivoire 91 3,93 115 

Tunisia 92 3,93 87 

Albania 93 3,93 97 

Serbia 94 3,89 94 

El Salvador 95 3,87 84 

Zambia 96 3,87 96 

Seychelles 97 3,86 92 

Dominican Republic 98 3,86 101 

Kenya 99 3,85 90 

Nepal 100 3,85 102 

Lebanon 101 3,84 113 

Kyrgyz Republic 102 3,83 108 

Gabon 103 3,83 106 

Mongolia 104 3,81 98 

Bhutan 105 3,80 103 

Argentina 106 3,79 104 

Bangladesh 107 3,76 109 

Nicaragua 108 3,75 99 

Ethiopia 109 3,74 118 

Senegal 110 3,73 112 

Bosnia and Herzegovina 111 3,71 n/a 
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Cape Verde 112 3,70 114 

Lesotho 113 3,70 107 

Cameroon 114 3,69 116 

Uganda 115 3,66 122 

Egypt 116 3,66 119 

Bolivia 117 3,60 105 

Paraguay 118 3,60 120 

Ghana 119 3,58 111 

Tanzania 120 3,57 121 

Guyana 121 3,56 117 

Benin 122 3,55 n/a 

Gambia, The 123 3,48 125 

Nigeria 124 3,46 127 

Zimbabwe 125 3,45 124 

Pakistan 126 3,45 129 

Mali 127 3,44 128 

Swaziland 128 3,40 123 

Liberia 129 3,37 n/a 

Madagascar 130 3,32 130 

Myanmar 131 3,32 134 

Venezuela 132 3,30 131 

Mozambique 133 3,20 133 

Haiti 134 3,18 137 

Malawi 135 3,15 132 

Burundi 136 3,11 139 

Sierra Leone 137 3,06 138 

Mauritania 138 3,03 141 

Chad 139 2,96 143 

Guinea 140 2,84 144 

www.weforum.org/gcr 

http://www.weforum.org/gcr
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ДодатокД 

Рейтингування регіонів за дійсним статусом соціально-економічного 

розвитку у 2014 р.* 

  

Регіони 

Фактори продуктивних сил Дійсний 

соціально

-

економіч

ний 

статус 

(VS) 

Рейти

нг 

регіон

ів за 

дійсн

им 

статус

ом 
Л

ю
д

сь
-к

и
й

 

С
п

о
-ж

и
в
ч

и
й

 

В
и

р
о
б

-н
и

ч
и

й
 

Ф
ін

ан
- 

со
в
и

й
 

Ін
ф

р
ас

тр
у

к
- 

ту
р
н

и
й

 

АРК  0,09 0,04 0,02 0,03 0,06 0,24 9 

Вінницька 0,05 0,03 0,02 0,02 0,03 0,15 13 

Волинська 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,09 25 

Дніпропетровськ

а 

0,15 0,06 0,18 0,10 0,06 0,60 3 

Донецька 0,10 0,08 0,19 0,12 0,08 0,57 5 

Житомирська 0,05 0,03 0,01 0,02 0,01 0,12 16 

Закарпатська 0,03 0,03 0,01 0,01 0,02 0,10 22 

Запорізька 0,06 0,04 0,07 0,04 0,02 0,23 10 

Івано-

Франківська 

0,03 0,03 0,02 0,02 0,04 0,14 14 

Київська 0,06 0,04 0,04 0,05 0,09 0,27 7 

Кіровоградська 0,04 0,03 0,01 0,02 0,01 0,10 23 

Луганська 0,05 0,04 0,06 0,04 0,02 0,22 12 

Львівська 0,06 0,04 0,03 0,04 0,05 0,22 11 

Миколаївська 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,13 15 

Одеська 0,07 0,04 0,02 0,04 0,06 0,24 8 

Полтавська 0,09 0,04 0,18 0,11 0,04 0,65 1 

Рівненська 0,04 0,03 0,01 0,01 0,02 0,12 17 

Сумська 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,12 19 

Тернопільська 0,04 0,02 0,01 0,01 0,02 0,10 21 

Харківська 0,15 0,08 0,07 0,07 0,06 0,58 4 

Херсонська 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,10 24 

Хмельницька 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 0,12 18 

Черкаська 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,36 6 

Чернівецька 0,02 0,02 0,00 0,01 0,02 0,08 26 

Чернігівська 0,04 0,03 0,01 0,02 0,01 0,11 20 

м.Київ 0,12 0,10 0,07 0,19 0,17 0,64 2 

м.Севастополь 0,01 0,02 0,00 0,01 0,02 0,06 27 
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Додаток Є 

Трудові фактори розвитку продуктивних сил регіону  

  

Економічне 

активне населення 

працездатного 

віку, тис. осіб 

Працевлаштування 

зареєстрованих 

безробітних, тис. ос. 

Потреба 

підприємств у 

працівниках, 

тис. ос. 

Україна 18097,9  444,7  25,9  

АРК …  …  …  

Вінницька 741,2  28,1  0,4  

Волинська 440,4  12,5  0,8  

Дніпропетровська 1594,9  38,8  2,7  

Донецька 877,7  17,7  0,4  

Житомирська 571,2  17,3  1,3  

Закарпатська 571,8  9,1  0,2  

Запорізька 825,5  28,4  0,2  

Івано-Франківська 609,5  12,4  0,5  

Київська 790,6  13,2  1,9  

Кіровоградська 436,6  17,2  0,6  

Луганська 362,7  8,8  0,1  

Львівська 1134,7  23,7  1,5  

Миколаївська 558,2  14,8  1,0  

Одеська 1086,3  18,1  1,8  

Полтавська 664,3  23,2  1,4  

Рівненська 541,4  14,0  0,7  

Сумська 523,3  13,7  0,7  

Тернопільська 460,3  10,6  1,0  

Харківська 1324,2  39,9  2,2  

Херсонська 496,6  13,7  0,4  

Хмельницька 557,1  15,1  0,4  

Черкаська 580,2  23,9  0,6  

Чернівецька 404,9  6,5  0,5  

Чернігівська 483,9  14,3  0,6  

м.Київ 1460,4  9,7  4,0  

м.Севастополь ….. …  …  

Складено за [239] 
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ДодатокЖ 

Економічно активне населення за регіонами у 2015 році
1 
 

(за матеріалами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з 

питань економічної активності)(тис. осіб) 
  Січень–грудень 

усього, у віці 15-70 років з них працездатного віку 

Україна 18097,9 17396,0 

Вінницька 741,2 710,4 

Волинська 440,4 432,9 

Дніпропетровська 1594,9 1555,0 

Донецька
2
 877,7 852,1 

Житомирська 571,2 537,5 

Закарпатська 571,8 550,5 

Запорізька 825,5 789,9 

Івано-

Франківська 

609,5 578,1 

Київська 790,6 777,6 

Кіровоградська 436,6 419,7 

Луганська
2
 362,7 339,5 

Львівська 1134,7 1116,5 

Миколаївська 558,2 540,9 

Одеська 1086,3 1048,7 

Полтавська 664,3 649,1 

Рівненська 541,4 489,9 

Сумська 523,3 500,4 

Тернопільська 460,3 449,1 

Харківська 1324,2 1285,8 

Херсонська 496,6 487,2 

Хмельницька 557,1 544,3 

Черкаська 580,2 566,3 

Чернівецька 404,9 360,5 

Чернігівська 483,9 459,7 

м. Київ 1460,4 1354,4 
1 

Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони 

проведення антитерористичної операції. 
2 

Дані можуть бути уточнені. 
3 

Дані уточнені порівняно з раніше опублікованими. 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/rp/rp_reg/reg_u/ean_2015u.htm 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/rp/rp_reg/reg_u/ean_2015u.htm
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ДодатокЗ 

Працевлаштування зареєстрованих безробітних за регіонами у 2015 році 
(за даними державної служби зайнятості; тис.) 

 

Кількість громадян, які 

мали статус безробітного 

У тому числі працевлаштовано 

усього з них жінок 

відсотків до загальної 

кількості зареєстрованих 

безробітних 

Україна  1435,2  444,7  218,8  31,0  

Автономна 

Республіка Крим  

…  …  …  …  

Вінницька  77,1  28,1  12,3  36,4  

Волинська  36,5  12,5  6,5  34,4  

Дніпропетровська  110,1  38,8  20,0  35,3  

Донецька  72,0  17,7  9,6  24,5  

Житомирська  57,9  17,3  8,6  29,9  

Закарпатська  28,5  9,1  5,6  32,0  

Запорізька  87,5  28,4  13,7  32,4  

Івано-Франківська  43,9  12,4  7,1  28,1  

Київська  54,1  13,2  6,8  24,4  

Кіровоградська  55,8  17,2  7,2  30,9  

Луганська  36,4  8,8  3,9  24,2  

Львівська  74,7  23,7  13,4  31,7  

Миколаївська  54,3  14,8  6,9  27,2  

Одеська  49,9  18,1  8,5  36,4  

Полтавська  81,7  23,2  9,7  28,4  

Рівненська  47,0  14,0  7,2  29,9  

Сумська  51,3  13,7  6,4  26,7  

Тернопільська  38,7  10,6  4,9  27,4  

Харківська  93,3  39,9  20,8  42,7  

Херсонська  44,0  13,7  6,6  31,1  

Хмельницька  47,4  15,1  6,4  31,8  

Черкаська  72,4  23,9  11,1  33,1  

Чернівецька  24,4  6,5  2,9  26,4  

Чернігівська  47,6  14,3  6,6  29,9  

Київ  48,7  9,7  6,1  20,0  

Севастополь  …  …  …  … 

 

 Статистичний збірник, КИЇВ 2016, ББК 65.9(2)(4Укр)-05я2У 45, Державнаслужбастатистики 

України 
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ДодатокІ 

 

Потреба роботодавців у працівниках за регіонами в 2015 році
1
 

(на кінець звітного періоду) 

  січень–грудень  

тис. осіб у % до відповідного періоду 

2014р. 

Потреба у працівниках -усього 25,9 73,4 

Вінницька 0,4 104,1 

Волинська 0,8 151,8 

Дніпропетровська 2,7 45,1 

Донецька 0,4 33,5 

Житомирська 1,3 71,7 

Закарпатська 0,2 44,0 

Запорізька 0,2 43,9 

Івано-Франківська 0,5 171,4 

Київська 1,9 107,6 

Кіровоградська 0,6 98,3 

Луганська 0,1 40,6 

Львівська 1,5 153,5 

Миколаївська 1,0 106,0 

Одеська 1,8 74,3 

Полтавська 1,4 84,7 

Рівненська 0,7 83,9 

Сумська 0,7 94,0 

Тернопільська 1,0 77,9 

Харківська 2,2 84,5 

Херсонська 0,4 79,6 

Хмельницька 0,4 161,1 

Черкаська 0,6 149,6 

Чернівецька 0,5 128,5 

Чернігівська 0,6 47,8 

м.Київ 4,0 53,2 
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної 

операції.http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/rp/rp_reg/reg_u/ppp_2015_u.htm (на 

23.05.2017 р.) 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/rp/rp_reg/reg_u/ppp_2015_u.htm
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ДодатокК 

Споживчий елемент 

 
Середньомісячна заробітна плата, 

грн 

Доходи населення, млн. 

грн. 

Україна 4195  1743979  

Автономна Республіка 

Крим 

…  …  

Вінницька 3396  59569  

Волинська 3291  33695  

Дніпропетровська 4366  163558  

Донецька 4980  115416  

Житомирська 3271  44234  

Закарпатська 3381  36047  

Запорізька 4200  80388  

Івано-Франківська 3402  46072  

Київська 4153  74716  

Кіровоградська 3282  34898  

Луганська 3427  42730  

Львівська 3646  96133  

Миколаївська 3984  43673  

Одеська 3897  99071  

Полтавська 3783  60504  

Рівненська 3573  39693  

Сумська 3449  43551  

Тернопільська 2994  33082  

Харківська 3697  113952  

Херсонська 3123  36788  

Хмельницька 3371  47598  

Черкаська 3360  44598  

Чернівецька 3050  28004  

Чернігівська 3295  38094  

м.Київ 6732  287915  

м.Севастополь …  …  

Складнно за [240] 
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ДодатокЛ 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за 

регіонами 
грн. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

2015 

грн. 
відсотків до 

2014 

Україна  2239  2633  3026  3265  3480  4195  120,5  

Автономна 

Республіка Крим  

1991  2295  2654  2850  …  …  …  

Вінницька  1782  2074  2432  2651  2810  3396  120,9  

Волинська  1692  1994  2339  2580  2721  3291  120,9  

Дніпропетровська  2369  2790  3138  3336  3641  4366  119,9  

Донецька  2549  3063  3496  3755  3858  4980  129,1  

Житомирська  1785  2071  2369  2561  2763  3271  118,4  

Закарпатська  1846  2069  2351  2553  2744  3381  123,2  

Запорізька  2187  2607  2927  3142  3432  4200  122,4  

Івано-Франківська  1927  2213  2539  2679  2875  3402  118,4  

Київська  2295  2761  3157  3351  3489  4153  119,0  

Кіровоградська  1815  2114  2428  2608  2789  3282  117,7  

Луганська  2271  2742  3090  3337  3377  3427  101,5  

Львівська  1941  2244  2578  2789  2961  3646  123,1  

Миколаївська  2122  2448  2822  3094  3344  3984  119,1  

Одеська  2046  2387  2700  2947  3129  3897  124,5  

Полтавська  2102  2481  2850  2988  3179  3783  119,0  

Рівненська  1960  2211  2575  2844  3033  3573  117,8  

Сумська  1866  2177  2503  2702  2877  3449  119,9  

Тернопільська  1659  1871  2185  2359  2527  2994  118,5  

Харківська  2060  2407  2753  2975  3143  3697  117,6  

Херсонська  1733  1970  2269  2464  2617  3123  119,3  

Хмельницька  1786  2075  2425  2641  2878  3371  117,1  

Черкаська  1835  2155  2508  2682  2829  3360  118,8  

Чернівецька  1772  1985  2329  2484  2578  3050  118,3  

Чернігівська  1711  1974  2308  2504  2690  3295  122,5  

Київ  3431  4012  4607  5007  5376  6732  125,2  

Севастополь  2167  2476  2891  3114  …  …  …  

 
СТАТИСТИЧНИЙ ЩОРІЧНИК ЗА 2015 РІК, Київ 2016, ББК 65.9(4УКР)-05я2 С78, 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ За редакцією І. М. Жук,Відповідальний за 

випуск О. А. Вишневська 
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ДодатокМ 

 

Доходи населення за регіонами 

(млн.грн) 
 2013 2014 20152 

доходи 

наявний дохід 

доходи 

наявний дохід 

доходи 

наявний дохід 

усього 

у 

розрахунку 

на одну 

особу, грн 

усього 

у 

розрахунку 

на одну 

особу, грн 

усього 

у 

розрахунку 

на одну 

особу, грн 

Україна  1548733  1215457  26719,4  1516768  1151656  26782,1  1743979  1331735  31082,7  

Автономна 

Республіка 

Крим  

57324  44816  22793,2  …  …  …  …  …  …  

Вінницька  46157  37323  23000,6  49418  37812  23421,7  59569  45986  28626,7  

Волинська  26907  20609  19804,9  27986  20985  20137,2  33695  25521  24473,5  

Дніпро-

петровська  

124594  99995  30300,6  136810  105223  32036,2  163558  125231  38346,2  

Донецька  166366  135362  31048,5  142745  113343  26234,4  115416  89121  20816,8  

Житомирськ

а  

34947  27405  21652,1  36814  27831  22102,1  44234  33833  27029,6  

Закарпатська  29102  22512  17929,3  29988  21840  17358,1  36047  27010  21446,7  

Запорізька  62671  50545  28388,1  68327  53449  30181,8  80388  62260  35379,0  

Івано-

Франківська  

37310  29003  20987,8  37848  28139  20356,7  46072  35407  25612,7  

Київська  58894  47216  27390,6  63342  49133  28443,3  74716  57238  33072,2  

Кіровог-

радська  

27695  21485  21671,4  28901  21605  21954,1  34898  26111  26728,4  

Луганська  71485  57527  25590,3  56233  44124  19788,3  42730  33166  14988,3  

Львівська  75762  58762  23138,3  79378  59887  23595,2  96133  73026  28795,7  

Миколаївськ

а  

35125  27948  23868,8  36373  27362  23458,5  43673  33387  28749,7  

Одеська  78285  61265  25571,8  80438  58096  24242,0  99071  75554  31567,6  

Полтавська  46984  37118  25371,2  49928  38078  26195,7  60504  45846  31749,3  

Рівненська  31811  24507  21165,0  33314  25266  21781,0  39693  30248  26042,2  

Сумська  33469  26812  23558,6  35375  27007  23938,1  43551  33295  29772,9  

Тернопільсь

ка  

26345  20424  18993,8  26892  19718  18400,5  33082  24817  23241,2  

Харківська  91333  71530  26098,2  95897  71841  26274,0  113952  85083  31224,3  

Херсонська  29489  23362  21724,0  30077  22183  20727,9  36788  28180  26457,6  

Хмельницьк

а  

36770  29865  22789,0  38853  29585  22686,1  47598  36779  28339,5  

Черкаська  35024  27353  21633,2  36694  27329  21760,5  44598  33306  26700,3  

Чернівецька  22408  17646  19438,2  22941  16798  18475,6  28004  21374  23490,5  

Чернігівська  30393  25306  23599,7  31998  24509  23093,4  38094  29064  27672,1  

Київ  218747  159534  55841,6  240198  180513  62715,1  2879

15  

220892  76240,6  

Севастополь  13336  10227  26584,4       

СТАТИСТИЧНИЙ ЩОРІЧНИК ЗА 2015 РІК, Київ 2016, ББК 65.9(4УКР)-05я2 С78, 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ За редакцією І. М. Жук,Відповідальний за 

випуск О. А. Вишневська 
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Додаток Н 

 

Виробничі фактори розвитку продуктивних сил регіону ий елемент 

 Обсяг реалізованої пром. продукції, млн. грн. 

Україна 1428839,1 

Автономна Республіка Крим … 

Вінницька 25011,9 

Волинська 13372,9 

Дніпропетровська 235776,5 

Донецька 177066,6 

Житомирська 18260 

Закарпатська 11049,3 

Запорізька 94083,4 

Івано-Франківська 13724,1 

Київська 67533,9 

Кіровоградська 17872,4 

Луганська 33600,0 

Львівська 50449,7 

Миколаївська 19436,3 

Одеська 33587,0 

Полтавська 75965,8 

Рівненська 14405,9 

Сумська 17297,1 

Тернопільська 9112,4 

Харківська 69542,6 

Херсонська 10725,1 

Хмельницька 16038,2 

Черкаська 33251,1 

Чернівецька 3991,9 

Чернігівська 16315,0 

м.Київ 351396,2 

м.Севастополь … 

Складно за [241] 
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ДодатокО 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за регіонами у 2015 році
1
 

(уточнені дані) 

   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 

без ПДВ та акцизу 

млн.грн у % до всієї реалізованої 

продукції 

Україна
2
 1496013,0 100,0 

Вінницька 45161,2 3,0 

Волинська 18447,9 1,2 

Дніпропетровська 289142,3 19,3 

Донецька
3
 170336,9 11,4 

Житомирська 25274,5 1,7 

Закарпатська 13895,0 0,9 

Запорізька 130758,4 8,7 

Івано-Франківська 32674,2 2,2 

Київська 68651,1 4,6 

Кіровоградська 20319,3 1,4 

Луганська
3
 24866,7 1,7 

Львівська 53955,5 3,6 

Миколаївська 34357,7 2,3 

Одеська 44437,7 3,0 

Полтавська 103303,3 6,9 

Рівненська 26115,3 1,7 

Сумська 32445,5 2,2 

Тернопільська 11826,9 0,8 

Харківська 102115,5 6,8 

Херсонська 20323,8 1,4 

Хмельницька 26358,3 1,8 

Черкаська 44249,7 2,9 

Чернівецька 6742,4 0,4 

Чернігівська 20513,7 1,4 

м.Київ 124306,7 8,3 
1
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 
2 

Обсяг реалізованої промислової продукції по Україні включає дані по підприємствах, які 

подають консолідовані звіти (без розподілу за регіонами). 
3
 Дані можуть бути уточнені. 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/pr/orp_reg/orp_reg_u/orp_reg1215_u.htm 

(23.05.2017) 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/pr/orp_reg/orp_reg_u/orp_reg1215_u.htm
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ДодатокП 

Фінансові фактори розвитку продуктивних сил регіону (2015) 

 

Фінансові результати до 

оподаткування, млрд. 

грн. 
Чистий прибуток 

підприємств 

(збиток), млрд. грн. 

Валовий 

регіональний 

продукт, млн. грн. 

(2014) прибуток збиток 

Україна 334,5 858,1 -523,6 1586915  

Автономна 

Республіка Крим 
… … … 

…  

Вінницька 5,3 6,5 -1,2 43990  

Волинська 2,3 9,1 -6,8 24195  

Дніпропетровська 31,4 86,3 -54,9 176540  

Донецька 13,8 56,7 -42,9 119983  

Житомирська 2,3 4,8 -2,5 29815  

Закарпатська 1,3 3,4 -2,1 24120  

Запорізька 10,8 19,9 -9,1 65968  

Івано-

Франківська 
2,2 11,3 -9,1 

37643  

Київська 11 40 -29 79561  

Кіровоградська 4,5 7,7 -3,2 28758  

Луганська 1,9 48,5 -46,6 31393  

Львівська 7,2 16 -8,8 72923  

Миколаївська 4,1 12,9 -8,8 35408  

Одеська 7,8 38,1 -30,3 74934  

Полтавська 10,5 13,7 -3,2 69831  

Рівненська 2,6 10,2 -7,6 28724  

Сумська 4,2 4,9 -0,7 30397  

Тернопільська 3,5 9,3 -5,8 21676  

Харківська 12,4 19,1 -6,7 96596  

Херсонська 2,6 5,1 -2,5 23250  

Хмельницька 4,9 8,3 -3,4 32162  

Черкаська 4,8 10,6 -5,8 38466  

Чернівецька 0,9 1,8 -0,9 15049  

Чернігівська 2,9 6,0 -3,1 28156  

м.Київ 179,3 407,9 -228,6 357377  

м.Севастополь … … …. …  
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Додаток Р 

Інфраструктурні фактори розвитку продуктивних сил регіону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Загальна 

площа 

житлових 

приміщень, 

тис.м2 

Прийняття в експлуатацію житла, тис. 

м. кв. 

Україна 973786 11044  

Автономна 

Республіка Крим 

… …  

Вінницька 46778 391  

Волинська 23364 329  

Дніпропетровська 78931 340  

Донецька 512,42 43  

Житомирська 33743 213  

Закарпатська 30414 442  

Запорізька 40935 101  

Івано-Франківська 35415 856  

Київська 60549 1864  

Кіровоградська 24833 117  

Луганська 17808 22  

Львівська 57414 1165  

Миколаївська 25795 168  

Одеська 53421 632  

Полтавська 36327 266  

Рівненська 25545 361  

Сумська 28217 157  

Тернопільська 27092 480  

Харківська 65269 384  

Херсонська 25476 113  

Хмельницька 34019 469  

Черкаська 34363 193  

Чернівецька 22139 382  

Чернігівська 29817 190  

м.Київ 64880 1366  

м.Севастополь … …  


