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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Ринкова трансформація перехідної 
економіки в процесі лібералізації економіки, участі в системі світового 
господарства, міжнародна інтеграція та залучення науково-технологічних та 
інноваційних засобів розвитку, потребує значного фінансового забезпечення. 
На перехідному етапі розвитку економіки, як правило, країни не володіють 
достатньою кількістю фінансових ресурсів, задля чого виникає потреба у 
залучення інвестицій. Як показує досвід розвинених економік, залучення 
інвестицій на перехідному етапі розвитку вимагає активного здійснення 
ринкових реформ та встановлення прозорих та справедливих умов для 
інвесторів. Внаслідок поглиблення міжнародних економічних відносин та 
фінансової глобалізації, ринок інвестиційних ресурсів став дуже 
конкурентним, відтак, активізація інвестиційних процесів в економіці 
можливе за умов сприятливого інвестиційного середовища як для 
внутрішніх, так і зовнішніх суб’єктів економічної діяльності. Разом з тим, 
залучення інвестицій, особливо у фінансовий (банківський) сектор 
економіки, не завжди приносить очікувані наслідки та зумовлює різні 
соціально-економічні та інституційні наслідки (фінансові “бульбашки”; 
нарощування боргових зобов’язань, неконструктивного капіталу, фіктивних 
цінних паперів, тощо). За таких умов виникає потреба у ефективному 
державному регулюванні інвестиційних процесів через різні економічні та 
інституційні важелі впливу з метою формування інвестиційно-орієнтованого 
та рівноважного економічного розвитку.  

Теоретичні основи державного регулювання інвестицій у своїх 
фундаментальних працях досліджували відомі зарубіжні науковці, серед 
яких: Л. Бальцерович, М. Блауг, І. Валерстайн, Ф. фон Гайєк, Є. Домар, 
Г. Зінгер, Дж. М. Кейнс, Я. Корнаї, Г. Лейбенстайн, А. Маршал, Р. Нурксе, 
М. Портер, Р. Пребіш, П. Розенcтайн-Роден, У. Ростоу, П. Самуельсон, 
Р. Солоу, Е. де Сото, Р. Харрод, І. Фішер та ін. Дослідженням особливостей 
державного регулювання інвестиційних процесів в перехідних економіках та 
в Україні здійснювали такі вітчизняні науковці як Д. Бабіч, Ю. Бажал, 
М. Барна, Г. Башнянин, Я. Бєлінська, І. Бланк, А. Гальчинський, В. Геєць, 
Б Губський, О. Данілов, М. Долішній, Т. Желюк, В. Єлейко, О. Колесов, 
Д. Левчинський, М. Лесечко, Д. Лук’яненко, В. Мартиненко, М. Мельник, 
О. Мозговий, Н. Навроцька, В. Новицький, А. Пересада, А. Поручник, 
Н. Савіцька, Н. Свірідова Н. Татаренко, А. Філіпенко, В. Шевчук, З. Юринець 
та ін. Однак проблема державного регулювання інвестиційних процесів в 
перехідній економіці потребує поглибленого дослідження, оскільки 
внаслідок конкуренції на міжнародному інвестиційному ринку, деякі 
перехідні економіки, в т. ч. і українська, лишаються “на узбіччі” світових 
економічних процесів, що лише пригнічує вітчизняний економічний 
потенціал та збільшує розрив у розвитку у порівнянні з іншими країнами 
регіону. Поряд із тим, з огляду на причини та наслідки фінансово-
економічних “шоків” зразка світової кризи 2008-го року, виникає потреба у 
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формування ефективної інвестиційної політики в економіці зі слабким 
інституційним базисом.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана в межах науково-дослідних тем Львівського 
торговельно-економічного університету: “Проблеми функціонування та 
розвитку економічних систем” (номер державної реєстрації 0111U008260) де 
автором досліджено ефективність інструментів державного регулювання 
інвестиційної діяльності в перехідній економіці, “Проблеми метрологічного 
аналізу економічних систем” (номер державної реєстрації 0111U008261), де 
автором проаналізована взаємодія макроекономічних чинників під час 
державного регулювання інвестиційної діяльності та Бердянського 
університету менеджменту і бізнесу: “Фінансовий механізм забезпечення 
сталого розвитку соціально-економічних систем” (державний реєстраційний 
номер 0111U004341) в межах якої автором були сформульовані стратегічні 
пріоритети державної політики регулювання інвестицій.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 
удосконалення теоретико-методологічних підходів, визначення чинників та 
пріоритетів державного регулювання інвестиційних процесів в перехідних 
економіках. Для досягнення поставленої мети в роботі поставлені такі 
завдання:  

- довести доцільність регулювання інвестиційних процесів в перехідній 
економіці та визначити теоретичні моделі їх реалізації;  

- узагальнити структурні пріоритети державної політики регулювання 
інвестицій;  

- обґрунтувати ефективність інструментів державного регулювання 
інвестиційної діяльності в перехідних економіках;  

- визначити взаємозалежність внутрішніх та зовнішніх чинників під час 
державного стимулювання інвестиційної діяльності;  

- ідентифікувати інституційні чинники вдосконалення державного 
регулювання інвестиційного процесу;  

- дослідити особливості імплементації державної політики в 
інвестиційній сфері; 

- визначити умови та засоби активізації інвестиційного процесу в 
Україні; 

- обґрунтувати пріоритетні напрями державної підтримки інвестицій в 
Україні.  

Об’єктом дослідження є державне регулювання інвестиційних 
процесів в перехідній економіці.  

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади, економіко-
інституційні чинники та стратегічні пріоритети державного регулювання 
інвестиційних процесів в перехідних економіках 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи 
є економічні теорії різних напрямів: меркантилізму, класичної школи 
політекономії, лібералізму, маржиналізму, неокласичної теорії, 
“кейнсіанства”; теоретичних моделей: інвестиційних концепцій економічного 
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зростання та ринкової рівноваги, концепцій “порочного кола убогості” і 
стадій розвитку економіки, теорій “великого поштовху” та сукупного попиту 
і пропозиції, неоінституціоналізму. У роботі застосовані методи економіко-
математичного аналізу якісно-кількісних характеристик інвестиційних 
процесів, зокрема: порівняння інструментів державного регулювання та 
дослідження динаміки статистичних показників економіко-інвестиційного 
потенціалу країн ЦСЄ; виявлення стаціонарності показників обмінного курсу 
за методикою ADF; визначення ефекту Баласса-Самуельсона у вітчизняній 
економіці; кореляційного аналізу показників процентних ставок, обмінних 
курсів, індексів споживчих цін та потоків ПІІ в країнах ЦСЄ та Україні; 
покроковий багатофакторний регресійний аналіз та тест Гренджера для 
визначення чинників інвестиційних процесів в Україні; SWOT-аналізу щодо 
діяльності агенцій з просування інвестицій; визначення інтенсивності, 
торгової спеціалізації та внутрішньогалузевої торгівлі з метою визначення 
реалізації потенціалу торговельних відносин із найбільшими торговельними 
партнерами.  

Інформаційну та статистичну базу дослідження становлять 
нормативні акти та законодавчі документи України, статистичні дані 
Державної служби статистики України, Національного банку України, 
Міністерства економічного розвитку та торгівлі, звіти, аналітичні матеріали 
та статистична база вітчизняних та міжнародних дослідницьких установ та 
організацій, монографії, статті, дисертацій, автореферати та тези доповідей 
провідних вітчизняних та закордонних вчених, матеріали конференції та інші 
інформаційні ресурси.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку 
теоретико-методологічних підходів державного регулювання інвестиційних 
процесів в перехідній економіці, обґрунтуванні передумов та пріоритетів 
інвестиційного розвитку, поданні прикладних рекомендацій щодо 
формування і розвитку ефективної інвестиційної політики в Україні. 
Зокрема, у дисертації: 

удосконалено:  
- методичні засоби активізації державного інвестиційної політики в 

процесі поглиблення відносин із міжнародними організаціями через механізм 
імплементації державної політики в інвестиційній сфері, який полягає у: 
запровадженні різнорівневої системи управління, реалізації та контролю за 
процесом імплементації; формуванні стратегічних орієнтирів реалізації 
заходів імплементації; застосуванні інноваційних засобів та методів 
управління та реалізації програмних орієнтирів; контролі, поетапній 
підзвітності та корекції процесу імплементації які дозволять вдосконалити 
існуючі та запровадити нові, більш ефективні підходи до управління 
інвестиційними процесами в Україні;  

- наукові підходи щодо активізації інвестиційної політики через 
оптимізацію та вдосконалення системи нормативно-правових, соціально-
політичних та організаційно-економічних засобів реалізації інвестиційного 
потенціалу вітчизняної економіки з виявленням передумов, перспектив, 
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перешкод та методів їх усунення з генеральною метою оптимізації розвитку 
інвестиційних процесів в Україні та формування позитивного інвестиційного 
клімату, завдяки цілісності та програмності окреслених підходів;  

набули подальшого розвитку:  
- теоретичне обґрунтування доцільності державного регулювання 

інвестиційних процесів в перехідній економіці як нестійкої та не здатної 
забезпечити організаційну та функціональну автономність та самодостатність 
інвестиційного процесу в сучасних умовах міжнародної конкуренції, 
зовнішньоекономічних шоків, транснаціоналізації господарств тощо, що 
полягатиме у встановленні інституційних та організаційних умов 
інвестиційної діяльності які на відміну від більшості усталених підходів, 
враховують особливості розвитку перехідної економіки в умовах 
інституційної відсталості, міжнародної економічної інтеграції та 
макроекономічних шоків;  

- понятійно-категоріальний апарат дослідження регулювання 
інвестиційних процесів у перехідній економіці, розглядаючи: інвестиційний 
як капіталоутворюючий процес у матеріальній та нематеріальній формі, що 
вимагає регулювання (прямого – з позиції гарантуючої та контролюючої 
інстанції, опосередкованого – через інституційно-правове та організаційно-
економічне забезпечення) через відповідні державні інституції, ступінь 
впливу яких залежить від стадії лібералізації перехідної економіки, рівня 
розвитку інститутів, стану та структури фінансово-економічної системи та 
участі на міжнародному ринку капіталів; а тлумачення категорії перехідної 
економіки як динамічного процесу інституційного оформлення господарчої 
системи, що полягає у формуванні нових та розширенні існуючих 
інвестиційних чинників розвитку економіки та можливостей для різних 
суб’єктів економічної діяльності;  

- система заходів, направлених на нівелювання правових, 
організаційних та економічних недоліків державного регулювання 
інвестиційної діяльності в розрізі головних функцій управління 
економічними процесами – планування, організації, мотивації та контролю, 
необхідних для вдосконалення процесу прийняття рішень та оптимального 
використання державних регуляторів інвестиційного процесу;  

- інституційно-організаційні пропозиції щодо створення та 
функціонування агенції з просування інвестицій в Україні як системи 
регіональних та закордонних представництв, що у взаємодії із центральними 
та місцевими органами влади, приватним та громадським сектором, 
юридичними, фінансовими та іншими консалтинговими установами, що 
дасть можливість ефективно використовувати інструменти державної 
політики в інвестиційній сфері, формувати позитивний інвестиційний клімат 
та залучати інвестиційний капітал до вітчизняної економіки.  

Практичне значення одержаних результатів. Рекомендації з 
обґрунтування напрямків ефективного використання економічних та 
інституційних чинників державного регулювання інвестицій, а саме 
аналітичні оцінки та прикладні рекомендації ефективного використання 
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інструментів державного регулювання інвестиційної діяльності та 
імплементації державної політики в інвестиційній сфері з використанням 
рекомендацій міжнародних організацій та досвіду сусідніх країн, у тому 
числі, кандидатів на вступ до ЄС, використані у роботі Управління економіки 
та транскордонного співробітництва виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради (довідка № 75/13 від 07.09.2016 року). Рекомендації щодо 
обґрунтування доцільності запровадження та розвитку системи 
посередницьких установ сприяння інвестиційним процесам через створення 
регіональних відділень агенцій з просування інвестицій та децентралізації 
регулювання та розвитку територій через надання більших політичних 
важелів місцевим органам виконавчої влади та розвитку спеціальних 
територій, використані у діяльності Закарпатської торгово-промислової 
палати (довідка № 15.05-9/89а від 15.03.2017 року). Висновки щодо 
необхідності ефективного використання внутрішнього капіталу, формування 
якісних інститутів розвитку та поглиблення ринкової трансформації і 
модернізації економіки як передумов інвестиційних процесів, були 
використані у діяльності Закарпатської обласної спілки споживчих товариств 
(довідка № СП 01-12/64 від 21.03.2017 року). 

Результати дослідження використовувались у навчальному процесі при 
розробці методичного забезпечення професійно-орієнтованих дисциплін 
Львівського торговельно-економічного університету (довідка №948/01-1.08 
від 20.09.2017 року) та при підготовці навчально-методичних матеріалів для 
студентів спеціальності “Готельно-ресторанна справа” в межах дисциплін 
“Економічна теорія” та “Політекономія” у Мукачівському кооперативному 
торговельно-економічному коледжі (довідка № 6 від 24.01.2018 року). 

Особистий внесок автора. Наукові результати, які викладені у 
дисертації та виносяться на захист, отримані в результаті авторської роботи.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення 
дисертаційної роботи доповідалися і обговорювалися на 7 міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема міжнародних: 
“Структурно-інституціональна трансформація та безпека економіки регіонів 
України в процесі модернізації держави” (м. Запоріжжя, 19-20 травня 
2012 року); “Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного 
вибору України” (м. Дніпропетровськ, 21-22 листопада 2013 року); 
“Структурні трансформації національних економік в умовах глобалізації” 
(м. Миколаїв, 31 жовтня 2014 року); “Інвестиційно-інноваційні засади 
розвитку національної економіки в ринкових умовах” (м. Ужгород,  
24-25 квітня 2015 року); “Наукові дослідження в ХХІ столітті: теорія і 
практика” (м. Тернопіль, 21 листопада 2016 року); “Управління 
економічними процесами: сучасні реалії і виклики” (м. Мукачево,  
22-23 березня 2017 року); всеукраїнській: “Стратегічні складові фінансової 
стійкості та безпеки банківської системи та фінансових ринків України” 
(м. Дніпропетровськ, 15-16 травня 2014 року); 
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Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 15-ти 
наукових працях загальним обсягом 7,38 д.а., з яких: один розділ монографії 
обсягом 1,07 д.а., 8 статей у наукових фахових виданнях обсягом 5,69 д.а., у 
тому числі – у виданнях України, які включено до міжнародних 
наукометричних баз з напряму, з якого підготовлено дисертацію, 6 тез 
доповідей за матеріалами конференцій.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація загальним обсягом основного 
тексту у 196 сторінок складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку 
використаної літератури (260 найменувань) на 32 сторінках, містить 27 
рисунків та 25 таблиць, 22 додатка на 44 сторінках.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, наведено наукову 

новизну, описане практичне застосування отриманих результатів, визначено 
об’єкт, предмет і методи дослідження, сформульовано мету та основні завдань 
дисертації, окреслено зв’язок роботи з науковими програмами, темами і 
планами. 

У першому розділі “Теоретико-методологічні засади державного 
регулювання в інвестиційній сфері” доведено доцільність регулювання 
інвестиційних процесів, розглянуті теоретичні моделі державного регулювання 
інвестиційної діяльності та окреслені структурні пріоритети державної політики 
регулювання інвестицій в перехідних економіках.  

Аналіз вітчизняних та зарубіжних наукових публікацій приводить до 
висновку, що за сучасних умов розвитку міжнародної валютно-фінансової 
системи інвестиційний капітал є важливим інструментом реалізації 
економічного потенціалу країни. З розвитком економічних систем та 
еволюцією теоретичних поглядів яскраво помітна трансформація значення та 
методів регулювання інвестиційних та загальноекономічних процесів. 
Теоретичні підходи все більше переорієнтовуються зі статичних до 
динамічних моделей регулювання інвестиційної політики, яка неможлива 
виключно завдяки “невидимій руці” та непорушному постулату “laissez 
faire”. Саме розробка якісних, апробованих, адаптивних підходів до 
регулювання інвестиційних процесів стає більш актуальною для ринкових 
економік, оскільки зі зміною функцій капіталу – від нагромаждувальної до 
капіталоутворювальної, ризики, пов’язані із фінансовою системою, 
зростають. Це і зумовило в подальшому актуальність та доцільність переходу 
до більшої інституалізації регулювання інвестиційних процесів.  

Було визначено, що для перехідних економік інвестиції є передумовою 
ринкових перетворень, реструктуризації та модернізації господарства. Це 
актуалізує питання участі держави в інвестиційному процесі. Інвестиційний 
процес в науковій літературі переважно розглядається як механізм для 
розподілу, інтеграції, відтворення та моделювання інвестиційних ресурсів, 
впливаючи на фінансовий ринок, макро- та мікроекономіку країни. Тобто, як 
важливий елемент сучасної ринкової економіки, інвестиційний процес 
вимагає певного правового оформлення, контролю та організації, і саме 
держава виступає його головним регулятором, встановлюючи, в залежності 



8 
 
від рівня розвитку інститутів, відповідні нормативно-правові рамки та 
організаційно-економічні умови.  

Вивчення теоретичних моделей державного регулювання 
інвестиційних процесів дозволило виокремити найбільш дієві та ефективні 
заходи. Зокрема, виявлено, що серед головних завдань державного 
регулювання є забезпечення сприятливих умов для діяльності всіх 
економічних суб’єктів, а не в обмеженні ринкового механізму та принципів 
ринкового регулювання. Чимало наукових концепцій пояснює слабку 
інвестиційну активність в малих економіках розмірами внутрішнього ринку: 
невеликий внутрішній ринок є перешкодою для розвитку підприємництва, 
що обмежує стимули до інвестування. Таким чином, участь держави у 
розширенні господарства сприятиме інвестиціям приватного сектору. 
Досягається розширення ринку, згідно досліджених теорій, завдяки 
ефективному плануванню, якісній мобілізації та розподілу інвестиційних 
ресурсів, інвестуванню у виробництво та людський капітал.  

Було обґрунтовано, що застосування усталених та апробованих 
моделей інвестиційної політики в умовах перехідної економіки не завжди 
доцільне, натомість застосування конкретних регулятивних інструментів, в 
залежності від рівня розвитку ринкових відносин, таких як податкові 
стимули, фінансування певних інвестиційних проектів та формування 
необхідної інфраструктури, зменшення недоліків взаємодії учасників ринку 
та заохочення інвестицій у людській капітал відповідає потребам 
нерівномірного розвитку економік перехідного типу. Відштовхуючих від 
стану та структури економіки, рівню розвитку її продуктивних, фінансово-
економічних та науково-технологічних можливостей, держава виробляє ту чи 
іншу модель інвестиційної діяльності та застосовує певний набір 
регулятивних інструментів. Встановлено, що інструменти регулювання 
умовно можна поділити на ринкові та неринкові. Завдяки ринковим 
інструментам (зокрема, бюджетні та грошово-кредитні інструменти) 
відбувається вплив на сукупний попит, натомість неринкові забезпечують 
нормативний та організаційний базис інвестиційних процесів.  

Визначено, що структурні пріоритети інвестиційної політики в 
перехідних економіках повинні визначатись відповідно до трансформації 
ресурсоорієнтованої економіки до інвестиційно-інноваційної моделі. 
Насамперед це повинно відбуватись через інституалізацію процесу 
економічного розвитку (механізму конверсії капіталу) зокрема в системі прав 
власності, що дозволяє перетворювати активи і працю на капітал. Доведено, 
що інституційне оформлення майна і є створенням капіталу, адже завдяки 
цьому відбувається розширення функцій капіталу та підвищення його 
додаткової вартості. Наголошено на важливості поступового зменшення 
державного впливу в процесі лібералізації економіки, оскільки 
саморегулюючий ринок є наслідком тривалих ринкових перетворень, відтак, 
регулювання інвестиційних процесів повинно бути динамічною категорією, а 
його інструменти повинні змінюватись в залежності від зовнішніх та 
внутрішніх викликів та потреб. 
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Загалом пріоритети держави державної політики повинні бути 
направлені на покращення інвестиційного клімату через макроекономічну 
стабілізацію, розширення можливостей та доступу малого та середнього 
підприємництва до інвестиційних ресурсів, децентралізацію в процесі 
розробки цільових інвестиційних програм та розширення джерел 
фінансування, застосування механізмів переливу капіталів з фінансових 
ринків в реальний сектор економіки, становлення стабільної правової бази та 
ін. Аналіз вітчизняної та міжнародної практики державного структурування 
інвестиційної діяльності в системі загальноекономічної політики дозволив 
сформувати програмні та стратегічні пріоритети для перехідної економіки. 

Другий розділ “Економічні та інституційні чинники ефективного 
державного регулювання інвестицій” присвячений аналізу ефективності 
інструментів державного регулювання інвестиційної діяльності в перехідних 
економіках та взаємодії внутрішніх та зовнішніх чинників під час державного 
стимулювання інвестиційної діяльності, визначенні інституційних чинників 
вдосконалення державного регулювання інвестиційного процесу. 

На основі компаративного аналізу було досліджено особливості 
використання інструментів державного регулювання ринку капіталів та 
тенденції інвестиційних процесів в деяких країнах Центрально-Східної 
Європи (ЦСЄ). Так, в досліджуваних країнах покращення інвестиційного 
клімату в перехідний період відбувалось через лібералізацію, приватизацію 
та макроекономічну стабілізацію. Однак, особливості використання певних 
інструментів та підходів в країнах ЦСЄ дозволило значно ефективніше 
реалізувати інвестиційний потенціал та здійснити трансформацію економіки. 
В країнах ЦСЄ створювались усі умови для заохочення, насамперед, 
іноземних інвестицій, оскільки фінансові можливості внутрішніх інвесторів 
були значно обмеженішими. Крім фіскальних пільг, також надавались 
дотації, субсидії та субвенції для іноземних інвесторів, кредити на пільгових 
умовах, встановлювались “привабливі” нормативи пришвидшеної 
амортизації, налагоджувалось державно-приватне партнерство, надавались 
гарантії інвесторам з метою забезпечення виконання боргових зобов’язань 
тощо. Регулювання інвестиційних процесів в країнах було еластичним та 
динамічним із застосуванням різноманітних інструментів, які, за ринкових 
реформ та імплементації норм ЄС, дозволили досягнути чималих кількісних 
та якісних змін. Насамперед відзначимо активізацію бізнес-середовища та 
участь малого та середнього підприємництва (МСП) на ринку інвестиційних 
ресурсів, що стало ключовим для динаміки економік та розширення 
внутрішнього ринкового простору в досліджуваних країнах. Огляд 
інвестиційних процесів в країнах ЦСЄ дозволив окреслити деструктивні 
характеристики у вітчизняній політиці регулювання інвестиційної діяльності 
та запропонувати відповідні кроки для їх нівелювання.  

Ефективне застосування інструментів регулювання інвестиційних 
процесів, таких як інвестиційне стимулювання, податкові пільги, 
амортизаційна політика тощо можливе лише за сприятливих 
макроекономічних умов, політичної стабільності та прозорої системи 
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економічної діяльності для всіх суб’єктів економіки. Оскільки перехідні 
економіки мають характер нестійких та нецілісних систем, відтак, саме якісні 
характеристики економіки є визначальними у формуванні позитивного та 
сприятливого інвестиційного середовища. Відповідно до цього було 
проаналізовано значення таких суб’єктів макроекономічного регулювання, 
що мають вплив на інвестиційні процеси, як обмінний курс національної 
грошової одиниці, рівень інфляції, облікова процентна ставка. Вплив цих 
показників здійснюється через канали трансмісії грошово-кредитної 
політики: процентні ставки, грошової маси, обмінного курсу тощо (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Трансмісійний механізм грошово-кредитної політики та її зв’язок з 
інвестиційною діяльністю 

 

Макроекономічні заходи активізації інвестиційної активності 
полягають у зниженні облікової процентної ставки як основного монетарного 
чинника регулювання ринку. Відтак, враховуючи залежність рівня облікових 
ставок в перехідних економіках від рівня ставок рефінансування у великих 
економіках, стабілізаційна політика полягатиме у її реакції на зміни значень 
облікових ставок. Застосовуючи інструменти грошово-кредитної політики, 
центральний банк (ЦБ) здатен активізувати інвестиційні процеси в економіці, 
однак використання монетарних чинників матиме інфляційні наслідки. 
Своєчасність та баланс макроекономічної політики (експансійна чи 
рестрикційна) сприятимуть стабілізації реальних значень ключових 
макроекономічних показників: формування таких макроекономічних умов, в 
яких стабільний обмінний курс, адекватний обсяг грошової маси (без 
надмірних інфляційних наслідків) та ринкове ціноутворення на фінансові 
ресурси сприятимуть інвестиційним процесам. Теоретичні гіпотези було 
покладено в основу кореляційного аналізу показників процентних ставок, 
обмінних курсів, індексів споживчих цін та потоків ПІІ в країнах ЦСЄ та 
Україні. Завдяки цьому дослідженню було встановлено: сильну взаємодія 
між показниками споживчих цін та ПІІ в країнах ЦСЄ, коли в Україні, 
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починаючи з 2014 р., це відношення взагалі стало від’ємним, що може 
свідчити про спрямування інвестицій у сектор споживчих товарів, 
доцільність яких є досить суперечливим; зворотна взаємодія між 
показниками процентної ставки та ПІІ в країнах ЦСЄ, а в Україні вона 
переважно пряма, тільки з 2014 р. в Україні це співвідношення змінилось; 
стабільність обмінних курсів в країнах ЦСЄ без кореляції із ПІІ, що 
видається логічним, натомість в Україні протягом всього періоду помітна 
значна негативна кореляція; на фоні стабільних показників інфляції, в 
досліджуваних країнах ЦСЄ відбувається зменшення процентних ставок, що 
відповідає логіці ринкової економки, натомість в Україні, навіть в періоди 
падіння темпів інфляції, зниження процентних ставок не відбувалось, що 
свідчить про неринкову поведінку банківської системи України. 

У розділі було здійснено огляд теоретичних положень рівноважного 
реального обмінного курсу (РОК) та емпірично проаналізовано обмінні курси 
у деяких країнах. Так, з метою визначення стаціонарності показників 
реального ефективного обмінного курсу було проведено тест на 
стаціонарність за методикою ADF (табл. 1). Відповідно до проведеного тесту, 
майже всі перші різниці демонструють стаціонарність (за винятком Україна 
на рівні 5 %). У наведених результатах найбільш слабка стаціонарність 
прослідковується саме для України. Такі результати дають підстави 
стверджувати про можливість присутності ефекту Баласса-Самуельсона в 
країнах ЦСЄ, на відміну від України (про наявність ефекту можна говорити 
хіба до повальної девальвації гривні починаючи з 2014 р.).  

Таблиця 1  
Тест ADF на стаціонарність показників обмінного курсу в Чехії, 

Угорщині, Польщі, Румунії та Україні 
Показники 

Логарифми рівнів Перші різниці 
1 2 3 1 2 3 

РОКЧехія -1,94 -1,39 -1,24 -5,19*** -5,01*** -3,86* 
РОКУгорщина -3,14* -1,91 -1,54 -6,37*** -5,77*** -5,16*** 
РОКПольща -4,50** -3,03 -3,03 -5,79*** -4,63** -4,38** 
РОКРумунія -3,09 -2,54 -3,39* -5,65*** -3,46* -3,14 
REERUKR -2,51 -2,32 2,78 -4,53** -3,00 -4,36** 

 

Окреслені теоретичні основи запровадження режиму інфляційного 
таргетування в перехідний період дозволили сформулювати певні упередження 
та рекомендації щодо застосування цього інструменту в Україні, оскільки 
ефективність цього залежить від цілого комплексу умов, відповідність яким є 
складним завданням. Виявлено, що застосування цього інструменту доцільно 
насамперед при стабільній економічній ситуацій та за відповідних 
макроекономічних умов.  

Для виявлення впливу чинників сукупних інвестиції та ПІІ в Україні 
були проведені відповідні регресійні рівняння. Моделі множинної регресії 
чинників сукупних інвестицій виглядають таким чином: 

totinv = - 0,615ca + 5,386capa - 0,035debt + 0,141fa + 1,341fdi + 
(-1,691*)     (1,375)        (-1,416)      (0,454)     (3,122**) 
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0,011gdp - 0,573irez - 2,673lct-1 + 0,241xt-1 + 0,179totinvt-1       
(2,373**)    (-4,444*)     (-1,447)      (1,592)        (1,659) 

R2 = 0,82; adj. R2 = 0,77; DW =2,49    (1) 
для ПІІ: 

fdi = 0,251ca + 0,004gdp - 0,015debt + 0,247x - 0,375irez - 1,168lc + 0,2fdit-1 
       (3,764***)     (2,305*)     (-2,538*)   (6,271***)  (-0,951)    (-2,288)  (1,637)   

R2 = 0,63; adj. R2 = 0,58; DW =2,03    (2) 
де ca – поточний рахунок, capa – рахунок капіталу, debt – валовий 

зовнішній борг, fa – фінансовий рахунок, fdi – прямі іноземні інвестиції, gdp 
– ВВП, irez – міжнародні резерви, lc – оплата праці, totinv – сукупні 
інвестиції, x – експорт, emp – кількість зайнятих на виробництві, r – 
процентна ставка, cpi – індекс споживчих цін. 

Таблиця 2  
Результати тесту Гренджера 

Нульова гіпотеза Ймовірність 
Лаг 1 Лаг 2 Лаг 3 Лаг 4 

cpi не впливає на ca 1,01272 2,50261*** 1,45161 0,99703 
ca не впливає на cpi 3,14965*** 2,39087*** 3,08709** 2,15189*** 
er не впливає на ca 1,15072 3,55915** 3,75676** 5,45798* 
ca не впливає на er 0,00481 0,74405 0,94448 0,97580 

gdp не впливає на ca 0,05496 4,83736* 3,02678** 1,92504 
ca не впливає на gdp 6,54122* 3,85280** 1,54805 9,17187* 

r не впливає на ca 5,10563** 3,12796** 2,72142*** 2,18042*** 
ca не впливає на r 2,53932*** 0,95583 0,75071 0,59669 

totinv не впливає на ca 1,93370 1,22106 1,54442 1,26938 
ca не впливає на totinv 1,86647 1,61222 1,63131 2,14072*** 

er не впливає на cpi 0,48804 0,77579 3,11396** 2,41462*** 
cpi не впливає на er 2,09506 0,70610 0,64058 0,12164 

gdp не впливає на cpi 0,05963 0,24534 2,72594*** 3,94713* 
cpi не впливає на gdp 1,96930 1,21328 1,90781 2,20551*** 

r не впливає на cpi 0,00187 0,02677 0,72809 0,95763 
cpi не впливає на r 6,64728* 3,86497** 2,37657*** 1,38238 

totinv не впливає на cpi 0,09440 3,10964*** 2,12134*** 1,13812 
cpi не впливає на totinv 1,01868 0,87821 1,30421 1,43278 

gdp не впливає на er 0,10273 2,31327*** 1,44391 1,82662 
er не впливає на gdp 8,70134* 4,47944** 1,37752 0,47056 

r не впливає на er 1,34115 0,07555 0,19106 0,24153 
er не впливає на r 0,28845 0,32298 0,27931 1,00457 

totinv не впливає на er 2,81442*** 2,68033*** 1,95902 1,35361 
er не впливає на totinv 9,99618* 4,96282* 2,80338** 1,33248 

r не впливає на gdp 0,09550 0,29159 0,52701 1,40503 
gdp не впливає на r 0,54585 0,47376 0,58505 0,84613 

totinv не впливає на gdp 0,82382 2,26262*** 1,04345 3,37231** 
gdp не впливає на totinv 7,20128* 3,62802** 2,04063 1,72800 

totinv не впливає на r 0,20925 0,00774 0,09433 0,02941 
r не впливає на totinv 4,43053** 2,36232*** 2,33322*** 2,07981*** 
 

Як видно, у більшості випадках результати впливу виглядають цілком 
логічними, зокрема прямий влив на показники сукупних інвестицій та ПІІ 
здійснюють ВВП, експорт та лагові значення залежних змінних, що 
додатково підтверджує тезу про важливість обсягу ринку для інвестиційних 
процесів в перехідній економіці. Цілком логічним є від’ємний результат 
впливу обсягів боргу та резервів на рівень інвестицій, оскільки вони є 
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індикаторами платоспроможності економіки; такий самий вплив цих 
показників помітний на ВВП. Результати проведеного тесту Гренджера, що 
наведені у таблиці 2, свідчать про сильну взаємну причинність показників ca 
та cpi, r та ca, r та totinv. Що стосується інвестицій, то згідно з тесту, взаємну 
причинність показники продемонстровали щодо процентної ставки, 
обмінного курсу, поточного рахунку та ВВП, що цілком співпадає з 
теоретичною частиною роботи. Разом з тим, сильно помітний вплив 
обмінного курсу на показники інфляції, поточного рахунку та ВВП.  

Дослідження інституційних чинників державного регулювання 
інвестиційного процесу в Україні виявило необхідність змін у підходах до 
управління інвестиційними процесами. Критеріями результативності 
управління повинні бути не тільки кількісні показники – як фінансовий 
результат, але й якісні – як то збільшення робочих місць чи покращення 
інвестиційної привабливості об’єкта інвестування. Натомість, замість 
реалізації певних інвестиційних та соціальних програм, держава спрямовує 
кошти (які були накопичені у вигляді податків, акцизів, мита) у слабо 
ефективні проекти.  

У цьому контексті було систематизовано недоліки регулювання 
інвестиційної діяльності (табл. 3), нівелювання яких є стратегічно важливим 
для перехідної економіки України. Запропоновані зміни щодо підходів до 
використання державних регуляторів інвестиційного процесу, які б 
закріплювали за собою ширші можливості до реалізації інвестиційної 
діяльності, сприятимуть інвестиційному процесу. 

Опрацювання результатів міжнародних досліджень щодо політичних та 
економічних процесів в країнах світу дозволило сформувати якісні 
рекомендації щодо поліпшення інституційного середовища в Україні. 
Важливим інструментом активізації інвестиційного процесу в перехідних 
економіках є діяльність агенцій з просування інвестицій (АПІ), які 
забезпечують інституційний супровід іноземному капіталу. Для цього було 
проаналізовано особливості діяльності АПІ в країнах ЦСЄ, зроблено SWOT-
аналіз та, на цій основі, запропоновано рекомендації щодо створення 
вітчизняної агенції та схему взаємодії установ АПІ в Україні. Здійснено огляд 
розвитку ринку цінних паперів, виявлений незадовільний стан розвитку ринку 
корпоративних облігацій, який значно поступається показникам країн ЦСЄ, що 
також відображається на інвестиційній активності. 

У третьому розділі “Елементи ефективної інвестиційної політики в 
економіках зі слабким інституційним базисом” були досліджені особливості 
імплементації державної політики в інвестиційній сфері, умови активізації 
інвестиційного процесу в Україні та обґрунтовані пріоритетні напрями 
державної підтримки інвестицій в Україні. 

Процес імплементації інвестиційної політики пов’язаний із 
впровадженням міжнародних стандартів інвестиційної діяльності на 
національному рівні з урахуванням особливостей розвитку економіки, потреб 
суспільства та навколишнього середовища. 
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Таблиця 3 
Недоліки державного регулювання інвестиційної діяльності 

Функції 
управління Інституційно-правові Інституційно-організаційні Економічні 

Планування 

- недосконале законодавство про 
інвестиційну діяльність;  
- недостатня законодавча 
визначеність, щодо гарантування 
захисту інвестицій та прав 
інвесторів;  
- непостійність нормативно-
правової бази, що викликана 
політичною нестабільністю;  
- нерозвиненість законодавства про 
власність; 

- централізація інвестиційного процесу; 
- зростання динаміки інвестування не 
лише в галузі зі швидким обігом 
капіталу, а й у високотехнологічні або 
стратегічно важливі для держави сфери; 
- слабка соціальна орієнтованість 
інвестицій; 
- мала частка інвестиційних проектів із 
змішаним фінансуванням;  

- наявність фонду виробничого 
будівництва за рахунок державних 
коштів і формування надійних 
інвестиційних джерел, передусім з 
власних коштів підприємств; 
- слабка робота щодо залучення 
інвестицій у розвиток переробної 
промисловості, агропромислового 
комплексу; 
- нерозвиненість системи 
прогнозування економічних процесів; 

Організація 

- складність процесу отримання 
дозвільної документації, що 
викликано надмірним ступенем 
бюрократизму та корупції; 
- неврегульованість питання 
власності на земельні ресурси;  
- протиріччя деяких положень 
різних законодавчих документів;  
- відсутність стабільності та 
передбаченої системи 
юриспруденції; 

- несистемна робота державних інститутів 
із сприяння інвестиційній діяльності;  
- неактивна робота щодо диверсифікації 
джерел інвестицій; 
- слабка взаємна відповідальність 
інвесторів і держави; 
- дотримання основних прав і свобод 
інвесторів; 
- малоефективна робота та слабка 
взаємодія центральних та регіональних 
консультативно-дорадчих центрів; 

- нерівномірність розподілу між 
регіонами; 
- відсутність універсального підходу 
щодо виділення коштів на потреби 
соціальної сфери; 
- постійні зміни ставок ввізного мита 
та відсутність раціонального 
обґрунтування даних змін; 
- орієнтація на інвестицій у власний 
капітал коштом власних підприємств 
та організацій; 

Мотивація 

- проблема забезпечення зарубіжних 
інвесторів інформацією про чинне 
законодавство стосовно іноземних 
інвестицій, тексти законів та 
інструкцій недосяжні для 
ознайомлення;  
- засторога у приватних інвесторів 
(іноземних, внутрішніх) щодо 
захищеності в межах системи 
існуючих законів; 
- відсутність переконання у інвесторів, 
щодо дієздатності судової системи та 
юридичних процедур; 

- складні юридичні процедури 
реєстрації бізнесу те реалізації 
інвестиційних проектів; 
- економічна непередбачуваність; 
- корупція на всіх формальних ланках 
реалізації інвестиційних проектів; 
- обмежені можливості освоєння 
інвестицій приватних та інституційних 
фондів; 
- непереконлива робота системи 
гарантування прав інвесторів; 
 

- слабка економічна віддача 
інвестиційних проектів у 
нефінансовому секторі; 
- нестабільність розвитку економіки, 
зокрема фінансової, у т.ч. банківської 
сфери; 
- неліквідність (або слабка 
ліквідність) активів державних 
підприємств, що знижує їх 
привабливість для інвестування; 
- слабка робота національних та 
регіональних структур із заохочення 
інвестицій; 

Контроль 

- регуляторний тиск на інвесторів; 
- відсутність чіткого підходу щодо 
юридичної відповідальності 
інвесторів за порушення вимог 
законодавства України або 
міжнародних договорів; 
- слабке антикорупційне 
законодавство; 

- відсутність ефективних форм і 
механізмів управління інвестиційною 
діяльністю; 
- наявність великої кількості 
незаконних структур з надання 
фінансових послуг; 
- надання переваг олігархічному 
капіталу замість якісного ринкового; 
просування інтересів олігархічних груп; 

- велика частка фінансового капіталу 
зосереджена у “тіньовому” секторі 
економіки; 
- слабка мотиваційна робота держави 
щодо репатріації інвестиційного 
капіталу; 
- відсутність координації інтересів 
інвестиційних проектів та національної, 
у т.ч. економічної та екологічної безпеки; 

 

Для України, як визначено у дисертації, імплементація полягатиме у 
застосуванні стандартів розвитку інвестиційних процесів на прикладі країн з 
розвиненими економічними інститутами та провідних міжнародних 
фінансово-економічних організацій, що розробляють відповідні 
рекомендації, зокрема, ЄС, ОЕСР, ЮНКТАД, СБ, МВФ. Це доцільно також з 
огляду на потенційні джерела надходження інвестицій у національну 
економіку, оскільки саме сучасні розвинені економіки є найбільшими 
джерелами ПІІ.  

В роботі була проаналізована модель успішної імплементації спільних 
політик ЄС на національному рівні, яка залежить не тільки від політичної 
волі до імплементації, але й від відповідних кількісних та якісних умов. 
Відмінністю імплементації інвестиційної політики в межах країн-членів ЄС є 
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те, що ця політика входить до системи багатонаціональних спільних політик, 
яке не обмежуються виключно питаннями інвестицій. Однак універсальність 
такого підходу полягає у тому, що загальні принципи і параметри 
інвестиційної політики розробляються і конкретизуються по окремим 
країнам. Відповідно, поглиблення відносини України з ЄС повинно також 
відбуватись із врахуванням досвіду імплементації спільних, у т.ч. 
інвестиційних, політик ЄС, що в майбутньому сприятиме повноцінній 
інтеграції України до Співтовариства.  

Як було встановлено в дисертації, імплементація інвестиційних політик 
відповідно до нормативних документів Організації економічного 
співробітництва і розвитку (ОЕСР) та Конференції ООН з торгівлі та 
розвитку (ЮНКТАД), відбувається в процесі поступової лібералізації ринку 
капіталів між країнами із врахуванням особливостей та станом розвитку 
національної економіки. Реалізація процесу імплементації полягає у 
застосуванні відповідних механізмів, які включають послідовні заходи. 
Важливо, що ці механізми імплементації можуть здійснюватись як на 
загальноекономічному, так секторному вимірах. Подібно до вищенаведеного, в 
межах ЮНКТАД також існують принципи інвестиційної політики для 
координації та корегування розвитку національних і міжнародних 
інвестиційних політики. ЮНКТАД також розробляє рекомендації щодо 
конкретних заходів імплементації на національному рівні відповідно до 
різних компетенцій державних інститутів (стратегічних, нормативних та 
адміністративних). Визначено, що в рекомендаційні документи щодо 
імплементації інвестиційної політики групи Світового банку (СБ) та 
Міжнародного валютного фонду (МВФ) сприяють країнам-партнерам в 
залученні, сприянні та збереженні різних видів ПІІ, а також досягненні 
максимально позитивного розподілу іноземних інвестицій в економіці. 
Окремими напрямами рекомендацій щодо інвестиційної політики СБ та МВФ 
відводять важливе значення регулюванню державних інвестицій та 
розробляють практичні інструменти з оптимізації державних інвестицій. 
Зокрема, у СБ запропонували методику ефективного управління державними 
витратами (інвестиціями) та здійснили чимало досліджень з управління 
державними інвестиціями в різних країнах з перехідними економіками. 
Важливо, що кожний із досліджених механізмів в межах різних міжнародних 
організації включає методологію оцінки впливу інвестиційної реформи та 
імплементації рекомендацій, що також включає можливість корегування 
політики відповідно до встановлених норм та рекомендацій міжнародних 
організацій, що забезпечуватиме успішний розвиток реформ. Очевидно, що 
запропоновані підходи інвестиційної політики не можуть бути 
універсальними для кожної країни, а є лише концепцією до загального 
застосування. На основі опрацьованого матеріалу було запропоновано 
механізм імплементації державної політики в інвестиційній сфері. 

В роботі було узагальнено систему інструментів державного 
регулювання інвестиційної діяльності в Україні (рис. 2), що впливають на 
інвестиційний клімат країни.  
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Разом з тим, було окреслено фактори, які визначають інвестиційний 
процес: нормативно-правові, соціально-політичні та організаційно-
економічні. Так, було оглянуто нормативно-правову базу регулювання 
інвестиційних процесів, визначено її недоліки та перешкоджаючи фактори 
для інвестицій, насамперед у частині гарантування права власності інвестора. 
Підкреслено доцільність динамічного вдосконалення правової системи, що 
помітно на прикладі країн, що розвиваються, які забезпечують тим самими 
значні обсяги ПІІ. Важливим в перехідній економіці є питання 
децентралізації регулювання через надання більших політичних важелів 
місцевим органам виконавчої влади та розвитку спеціальних територій, 
наприклад спеціальних економічних зон (СЕЗ) або територій пріоритетного 
розвитку (ТПР). В цьому контексті було сформульовано умови для 
активізації інвестиційного процесу завдяки СЕЗ та ТПР. Також були 
запропоновані рекомендації щодо вдосконалення змісту та форми державних 
системних документів та програм інвестиційного розвитку. 

 
Рис. 2. Інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності 

в Україні 
 

В системі соціально-політичних факторів було визначено необхідність 
нівелювання негативного впливу соціально-політичних показників (на 
прикладі міжнародних рейтингів та міжнародного іміджу країни) на 
інвестиційні процеси через відповідні заходи інтеграційного та 
маркетингового характеру. Організаційно-економічні фактори економічного 
розвитку відіграють критичне значення для модернізації господарства та 
покращення конкурентоспроможності економіки. Відповідно до цього були 
визначені передумови для активізації інвестиційного процесу, зокрема, щодо: 
збільшення обсягів ринку; відкритості економіки; активізації розвитку МСП; 
взаємодії курсової та цінової динамік; зменшення обсягів зовнішніх боргових 
зобов’язань та збільшення обсягів резервних активів; приватизації 
неприбуткових суб’єктів економічної діяльності; реалізації податкової 
політики, орієнтованої на інтереси підприємництва. Таким чином, 
реформування економічної або політичної системи в країні з перехідною 
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економікою повинно прямо чи опосередковано сприяти інвестиційному 
клімату. Важливим усвідомлювати, що активізація інвестиційних процесів в 
перехідній економіці зі слабкими інститутами можливе лише за умов 
врахування “інвестиційного чинника соціально-економічного розвитку” як 
пріоритетного на всіх рівнях державного регулювання. Завдяки цьому 
відбуватиметься формування інвестиційно орієнтованої економіки – не 
тільки на зовнішнього, але й продукування власного інвестиційного капіталу. 

З огляду на дослідження особливостей теоретичних засад та 
ефективності економічних та інституційних чинників регулювання 
інвестиційного регулювання, було визначено, що стратегічні завдання 
інвестиційного розвитку полягають у досягненні довгострокових цілей 
держави, що встановлюються з огляду на особливості соціально-
економічного розвитку суспільства та критеріїв національної безпеки 
держави. Перспектива інвестиційного розвитку країни через державну 
підтримку криється не тільки у напрямах, які забезпечать фінансову віддачу 
(реалізація та розвиток конкурентних переваг), але й у важливих соціально-
економічних задачах розвитку суспільства (соціальна інфраструктура). 
Виходячи з цього, запропоновано такі пріоритетні напрями підтримки 
інвестицій в Україні, від яких залежить майбутнє соціального-економічного 
розвитку країни (табл. 4). Разом з тим, було виділено такі напрями, що 
межують із вищенаведеними. 

Таблиця 4 
Пріоритетні напрями державної підтримки інвестицій в Україні 

Реалізація конкурентних переваг Соціальна інфраструктура 
 інноваційне агропромисловість  освіта, наука 
 авіакосмічна галузь  екологія 
 розвиток високотехнологічних галузей  охорона здоров’я 
 важка промисловість  культура 

 енергоефективні технології 
 відновлювальна енергетика 
 туризм 

 

Модель державної підтримки повинна бути дворівневою: пряме – 
забезпечення сприятливого інституційного базису, безпосереднє державне 
фінансування (на рівні бюджетного планування), та опосередковане – 
сприяння залученню зовнішнього фінансування зі встановленням певних 
орієнтирів (головний критерій – безпека).  

ВИСНОВКИ 
У дисертації здійснено дослідження важливої та актуальної науково-

практичної проблеми – обґрунтування доцільності, теоретико-методологічних 
засад та чинників ефективного державного регулювання інвестиційних процесів 
в перехідних економіках. Результати дослідження слугуватимуть підґрунтям до 
вдосконалення підходів до регулювання та реалізації ефективної інвестиційної 
політики в Україні. 

1. В результаті окреслення найбільш характерних підходів та визначень, 
інвестиційний процес було сформульовано як капіталоутворюючий процес у 
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матеріальному і нематеріальному вигляді, що об’єктивно вимагає регулювання 
та контролю з боку відповідних державних інституцій, ступінь впливу яких 
залежить від рівня розвиненості економіки країни, стану та структури 
фінансово-економічної системи та участі на міжнародному ринку капіталів. 
Було доведено, що сучасна ринкова економіка є динамічною категорією, а її 
розвиток та зростання потребує значних інвестиційних ресурсів. З огляду на те, 
що їх розподіл та ефективне використання не завжди піддаються ринковим 
законам вільної та відкритої економіки, регулювання інвестиційних процесів є 
цілком виправданим і доцільним. Підтвердженням тому послугував проведений 
ретроспективний огляд наукової думки різних шкіл економіки та зіставлення 
цих позицій із особливостями сучасних інвестиційних процесів. Узагальнено 
різні теоретичні моделі та підходи державного регулювання інвестиційної 
діяльності, які направлені, насамперед, на нівелювання основних негативних 
характеристик перехідних економік, досягнення фінансової стабілізації та 
переходу до стійкого економічного зростання. Якщо більшість 
макроекономічних моделей регулювання економіки направлені, переважно, на 
баланс між сукупним попитом і пропозицією, то теорії подолання “порочного 
кола убогості” враховують фактор поступової лібералізації та ринкової 
трансформації економіки. Саме тому в роботі було підкреслено, що вибір 
інструментів та моделей регулювання інвестиційних процесів залежить від 
ступеня відкритості економіки, структури господарства та рівня розвитку 
ринкових інститутів. 

2. Огляд наукової думки та прикладів успішної систематизації цілей 
державної політики з регулювання інвестицій в перехідній економіці дозволив 
сформувати програмні та стратегічні пріоритети для перехідної економіки, які 
стосуються питань децентралізації регулювання інвестиційного процесу, 
джерел формування інвестиційних ресурсів, державної підтримки МСП, 
формування позитивного інвестиційного середовища, визначення пріоритетних 
засобів та напрямів інвестиційного розвитку, інституційного розвитку, 
залучення зовнішніх інвестицій, державно-приватного партнерства, 
вдосконалення нормативно-правової бази регулювання інвестиційної 
діяльності, тощо. Було визначено, що структурні пріоритети інвестиційної 
політики в перехідних економіках повинні визначатись відповідно до 
трансформації ресурсоорієнтованої економіки до інвестиційно-інноваційної 
моделі. Наголошено на важливості поступового зменшення державного впливу 
в процесі регулювання інвестиційних процесів, оскільки саморегульований 
ринок є наслідком тривалих ринкових перетворень. 

3. Порівняльний аналіз використання інструментів державного 
регулювання ринку капіталів та тенденцій інвестиційних процесів в деяких 
країнах ЦСЄ дозволив виявити ефективність інструментів державного 
регулювання інвестиційної діяльності. Так, в усіх досліджуваних країнах акцент 
в процесі покращення інвестиційного клімату в перехідний період було 
зроблено на лібералізацію, приватизацію та макроекономічну стабілізацію. 
Однак, особливості використання певних інструментів та підходів в країнах 
ЦСЄ дозволило значно ефективніше реалізувати інвестиційний потенціал та 
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трансформацію економіки, на відміну від України. В країнах ЦСЄ 
створювались усі умови для заохочення іноземних інвестицій, оскільки 
фінансові можливості внутрішніх інвесторів були значно обмеженішими. 
Регулювання інвестиційних процесів в країнах було еластичним та динамічним 
із застосуванням різноманітних інструментів, які, на тлі ринкових реформ та 
імплементації норм ЄС, дозволили досягнути чималих кількісних та якісних 
змін. Огляд інвестиційних процесів в країнах ЦСЄ дозволив окреслити 
деструктивні характеристики у вітчизняній політиці регулювання інвестиційної 
діяльності та запропонувати відповідні кроки для їх нівелювання.  

4. В роботі було здійснено теоретичний огляд чинників державного 
регулювання інвестиційної діяльності, які визначають динаміку 
макроекономічного розвитку та впливають на очікування суб’єктів ринку. 
Обмінний курс національної грошової одиниці, рівень інфляції та облікова 
процентна ставка мають безпосередній вплив на інвестиційні процеси через 
канали трансмісії грошово-кредитної політики, відтак їх регулювання є 
визначальними у формуванні позитивного та сприятливого інвестиційного 
середовища. Разом з тим, було проведено ряд емпіричних тестувань та 
статистичних спостережень окреслених чинників на прикладі України та 
деяких країн ЦСЄ, що загалом підтвердили попередні теоретичні припущення. 
Зокрема, проаналізовано показники обмінних курсів на наявність 
стаціонарності за методом ADF, доведено важливість цього чинника для 
збільшення як сукупних, так і прямих іноземних інвестицій в Україні. Здійснено 
кореляційний аналіз показників процентних ставок, обмінних курсів, індексів 
споживчих цін та потоків ПІІ в країнах ЦСЄ (Чехії, Угорщині, Польщі) та 
Україні; зроблено покроковий багатофакторний регресійний аналіз чинників 
поточного рахунку, сукупних інвестицій, ПІІ та ВВП України; тест Гренджера 
для визначення взаємної причинності факторів економічного розвитку в 
Україні, що дозволило встановити взаємозв’язки економічної динаміки та 
інвестиційних процесів із чинниками макроекономічного регулювання.  

5. Дослідження інституційних чинників вдосконалення державного 
регулювання інвестиційних процесів в перехідній економіці дозволило 
визначити найбільш актуальні та доцільні засоби їх активізації. Запропоновані 
зміни у підходах до: управління інвестиційними процесам у країні в розрізі 
основних функцій – організаційної, мотиваційної, контрольної та функції 
планування; використання державних регуляторів інвестиційного процесу. 
Визначені рекомендації щодо вдосконалення інституційного середовища в 
Україні, проаналізовано особливості діяльності АПІ в країнах ЦСЄ, зроблено 
SWOT-аналіз та, на цій основі, запропоновано рекомендації щодо створення 
вітчизняної агенції та схему взаємодії установ АПІ в Україні. Огляд розвитку 
ринку цінних паперів та корпоративних облігацій зокрема, дозволив визначити 
їх важливість та взаємозв’язок із інвестиційними процесами в країні та 
сформулювати відповідні рекомендації. 

6. Досліджено особливості імплементації державної політики в 
інвестиційній сфері в країнах ЄС, що полягає у впровадженні міжнародних 
стандартів інвестиційної діяльності на національному рівні з урахуванням 
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особливостей розвитку економіки, потреб суспільства та навколишнього 
середовища. Визначено, що імплементація полягає у застосуванні стандартів 
розвитку інвестиційних процесів на прикладі країн з розвиненими 
економічними інститутами та провідних міжнародних фінансово-економічних 
організацій, що розробляють відповідні рекомендації, зокрема, ЄС, ОЕСР, 
ЮНКТАД, СБ, МВФ. Підкреслена важливість євроінтеграції в процесі 
імплементації державної інвестиційної політики. На основі опрацьованого 
матеріалу було запропоновано механізм імплементації державної політики в 
інвестиційній сфері. 

7. Узагальнено систему інструментів державного регулювання 
інвестиційної діяльності в Україні, окреслені фактори, які визначають 
інвестиційний процес: нормативно-правові, соціально-політичні та 
організаційно-економічні. Оглянуто нормативно-правову базу регулювання 
інвестиційних процесів, визначено її недоліки та перешкоджаючи фактори для 
інвестицій, насамперед, у частині гарантування права власності інвестора. 
Підкреслено доцільність динамічного вдосконалення правової системи, що 
помітно на прикладі країн, що розвиваються, які забезпечують, тим самим, 
значні обсяги ПІІ. Сформульовано умови для активізації інвестиційного 
процесу завдяки СЕЗ та ТПР. Запропоновані рекомендації щодо вдосконалення 
змісту та форми державних системних документів та програм інвестиційного 
розвитку. Доведено необхідність нівелювання негативного впливу соціально-
політичних показників (на прикладі міжнародних рейтингів та міжнародного 
іміджу країни) на інвестиційні процеси через відповідні заходи інтеграційного 
та маркетингового характеру. Окреслені передумови активізації інвестиційного 
процесу, зокрема, щодо: збільшення обсягів ринку; відкритості економіки; 
активізації розвитку МСП; взаємодії курсової та цінової динамік; зменшення 
обсягів зовнішніх боргових зобов’язань та збільшення обсягів резервних 
активів; приватизації неприбуткових суб’єктів економічної діяльності; 
реалізації податкової політики, орієнтованої на інтереси підприємництва.  

8. З огляду на дослідження особливостей теоретичних засад та 
ефективності економічних та інституційних чинників регулювання 
інвестиційного регулювання, було визначено, що стратегічні завдання 
інвестиційного розвитку полягають у досягненні довгострокових цілей 
держави, що визначаються та встановлюються з огляду на особливості 
соціально-економічного розвитку суспільства та критеріїв національної безпеки 
держави. У цьому контексті запропоновано пріоритетні напрями підтримки 
інвестицій в Україні, від яких залежить майбутнє соціального-економічного 
розвитку країни. До реалізації вітчизняних конкурентних переваг віднесено 
розвиток інноваційної агропромисловості, авіакосмічної та високотехнологічної 
галузей, важкої промисловості; соціальної інфраструктури – освіти та науки, 
екології, охорони здоров’я та культури; до суміжних галузей – розвиток 
енергоефективних технологій, відновлювальної енергетики та туризму. 
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Рубіш І. І. Державне регулювання інвестиційних процесів в 

перехідних економіках. – Рукопис.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством. – Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 
2018.  

Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню державного 
регулювання інвестиційних процесів в перехідних економіках. Доведено 



23 
 
доцільність та узагальнено теоретичні моделі державного регулювання 
інвестиційної діяльності. Окреслено структурні пріоритети державної 
політики регулювання інвестицій в перехідній економіці. Проведено 
дослідження ефективності сучасних інструментів державного регулювання 
інвестиційної діяльності на прикладі країн ЦСЄ. Здійснено аналіз взаємодії 
макроекономічних факторів в процесі стимулювання інвестиційних процесів. 
Обґрунтовано доцільність застосування інституційних чинників 
вдосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності. 
Проаналізовано особливості імплементації державної політики в 
інвестиційній сфері. Ідентифіковані нормативно-правові, соціально-політичні 
та організаційно-економічні умови активізації інвестиційних процесів в 
Україні. Наведені пріоритетні напрями державної підтримки інвестицій в 
Україні. 

Ключові слова: державне регулювання, інвестиційний процес, 
перехідна економіка, структурні пріоритети, інструменти регулювання, 
державні регулятори, інвестиційна політика, інституційний базис, державна 
підтримка. 

АННОТАЦИЯ 
Рубиш И. И. Государственное регулирование инвестиционных 

процессов в переходных экономиках. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным 
хозяйством. – Львовский торгово-экономический университет, Львов, 2018. 

Диссертация посвящена научному обоснованию государственного 
регулирования инвестиционных процессов в переходных экономиках. 
Доказана целесообразность и обобщены теоретические модели 
государственного регулирования инвестиционной деятельности. Определены 
структурные приоритеты государственной политики регулирования 
инвестиций в переходной экономике. Проведено исследование 
эффективности современных инструментов государственного регулирования 
инвестиционной деятельности на примере стран ЦВЕ. Осуществлен анализ 
взаимодействия макроэкономических факторов в процессе стимулирования 
инвестиционных процессов. Обоснована целесообразность использования 
институциональных факторов совершенствования государственного 
регулирования инвестиционной деятельности. Проанализированы 
особенности имплементации государственной политики в инвестиционной 
сфере. Идентифицированы нормативно-правовые, социально-политические и 
организационно-экономические условия активизации инвестиционных 
процессов в Украине. Приведены приоритетные направления 
государственной поддержки инвестиций в Украину. 

Ключевые слова: государственное регулирование, инвестиционный 
процесс, переходная экономика, структурные приоритеты, инструменты 
регулирования, государственные регуляторы, инвестиционная политика, 
институциональный базис, государственная поддержка. 
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SUMMARY 
Rubish I. State Regulation of Investment Processes in Transition 

Economies. – Manuscript. 
The dissertation for the Scientific Degree of Candidate of Sciences 

(Economics) in specialty 08.00.03 – Economy and Management of National 
Economy. – Lviv University of Trade and Economics, Lviv, 2018.  

The thesis is devoted to the research of the important and actual scientific 
and practical problem of state regulation of investment activity in transition 
economies, which provides the appropriate measures and directions for 
improvement of investing processes in Ukraine. 

According to the dissertation, the retrospective review of the scientific 
thought of various schools of the economy and the comparison of these issues with 
the modern features of investment processes, the advisability of regulation of 
investment processes was proved. Theoretical models of state regulation of 
investment activity were generalized. The structural priorities of the state policy of 
investment regulation in the transition economy were outlined, which represent a 
system of measures aimed to improve the institutional and organizational 
component of the investment process and activate the accumulation of domestic 
and foreign investment inflows.  

The study of the effectiveness of modern instruments of state regulation of 
investment activities conducted on the example of the CEE countries showed that 
the main vector of their economic transition was the gradual liberalization of 
economic relations, privatization and ensuring macroeconomic stabilization. The 
theoretical analysis on the interaction of macroeconomic factors in stimulating 
investment processes such as exchange rate of the national currency, consumer 
price index, and interest rate was carried out. On this basis, appropriate empirical 
studies were madeout that allowed to identify the interconnections and potential 
consequences of the manipulation of the above-mentioned macroeconomic 
instruments. The advisability of application of institutional factors for 
improvement of state regulation of investment activity was substantiated. Changes 
and improvements to the use of state regulators of the investment process were 
proposed, which can establish a wider scope for investment activity and facilitate 
the investment process. 

The features of the implementation of the state policy in the investment area 
have been analyzed, which are based on the recommendations of leading 
international organizations such as the EU, OECD, UNCTAD, World Bank, IMF 
and the successful experiences of countries. It is proved that the implementation 
process should be an integral part of the investment strategy and aim at achieving 
the integrity of all state and regulatory bodies. Legal, sociopolitical, organizational 
and economic conditions for the intensification of investment processes in Ukraine 
were identified. The necessity of leveling the negative influence of socio-political 
indicators on investment processes through the appropriate integrative and 
marketing measures is determined. The economic preconditions for activation of 
the investment process are outlined. 
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The priority directions of state support of investments in Ukraine are to 
achieve long-term goals of the country are determined through the features of the 
socio-economic development of society and national security criteria. It is 
determined that the prospect of investment development of the country through 
state support lies not only in the areas that will provide financial returns 
(realization and development of competitive advantages), but also in important 
socio-economic tasks of social development (social infrastructure). 

Keywords: state regulation, investment process, transition economies, 
structural priorities, regulatory instruments, state regulators, investment policy, 
institutional framework, state support. 


