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АНОТАЦІЯ 

Рубіш І. І. Державне регулювання інвестиційних процесів в перехідних 

економіках. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. – Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 

2018. 

В дисертації здійснено ґрунтовне дослідження важливої та актуальної 

науково-практичної проблеми державного регулювання інвестиційної 

діяльності в перехідних економіках, запропоновані доцільні заходи та напрями  

вдосконалення регулювання інвестиційних процесів в Україні. Об’єктом 

дослідження є процес державного регулювання інвестиційних процесів в 

перехідній економіці, а предметом – теоретико-методологічні засади, 

економіко-інституційні чинники та стратегічні пріоритети державного 

регулювання інвестиційних процесів в перехідних економіках.  

На основі проведеного у дисертації ретроспективного огляду наукової 

думки різних шкіл економіки та зіставлення цих позицій із сучасними 

особливостями інвестиційних процесів, доведено доцільність регулювання 

інвестиційних процесів. Під інвестиційним процесом визначено 

капіталоутворюючий процес у 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.  

Узагальнено теоретичні моделі державного регулювання інвестиційної 

діяльності. Підсумовано, що за будь-якої моделі інвестиційної політики, 

державне регулювання інвестиційної діяльності повинно бути частиною 

загальної системи економічної політики та пов’язано з формуванням 

інвестиційної концепції економічного зростання та ринкової рівноваги. 

Доведено, що вибір конкретних інструментів регулювання залежить від 
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структури господарства, його специфіки та рівня розвитку ринкових 

інститутів, відтак, в кожній країні виробляється власна інвестиційна модель, 

яка не суперечить принципам ринкової економіки, приватної власності та 

забезпечує гнучку систему пільг та гарантій для інвесторів. 

Окреслено структурні пріоритети державної політики регулювання 

інвестицій в перехідній економіці, які уявляють собою систему заходів, які 

спрямовані на вдосконалення інституційної та організаційної складової 

інвестиційного процесу та активізацію акумулювання внутрішніх та 

надходження зовнішніх інвестицій. В перехідних економіках пріоритети 

інвестиційної політики повинні враховувати, з одного боку, питання 

поступової лібералізації економіки та відповідну зміну регулятивної політики 

держави, з іншого – питання стабільного та сталого розвитку економіки.  

На прикладі країн ЦСЄ проведено дослідження ефективності сучасних 

інструментів державного регулювання інвестиційної діяльності на 

перехідному етапі розвитку економіки, головним вектором яких була 

поступова лібералізація господарських відносин, приватизація та забезпечення 

макроекономічної стабілізації. Здійснено теоретичний аналіз взаємодії 

макроекономічних факторів в процесі стимулювання інвестиційних процесів 

таких як обмінний курс національної грошової одиниці, індекс споживчих цін, 

облікова процентна ставка. На цій основі було здійснено відповідні емпіричні 

дослідження, які дозволили визначити взаємозв’язки та потенційні наслідки 

від маніпуляцій окреслених макроекономічних інструментів.  

Обґрунтовано доцільність застосування інституційних чинників для 

вдосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності. 

Систематизовано недоліки регулювання інвестиційної діяльності, нівелювання 

яких є стратегічно важливим для перехідної економіки. Запропоновані зміни 

щодо підходів до використання державних регуляторів інвестиційного 

процесу, які б закріплювали за собою ширші можливості до реалізації 

інвестиційної діяльності, сприятимуть інвестиційному процесу.  
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Проаналізовано особливості імплементації державної політики в 

інвестиційній сфері на основі рекомендацій провідних міжнародних 

організацій, таких як ЄС, ОЕСР, ЮНКТАД, СБ, МВФ та успішного досвіду 

країн. Доведено, що процес імплементації повинен бути невід’ємною 

частиною інвестиційної стратегії та спрямований на досягнення цілісності усіх 

державних і регулюючих органів. Ідентифіковані нормативно-правові, 

соціально-політичні та організаційно-економічні умови активізації 

інвестиційних процесів в Україні. Запропоновані рекомендації щодо 

вдосконалення змісту та форми державних системних документів та програм 

інвестиційного розвитку. Визначено необхідність нівелювання негативного 

впливу соціально-політичних показників на інвестиційні процеси через 

відповідні заходи інтеграційного та маркетингового характеру. Окреслені 

економічні передумови для активізації інвестиційного процесу. 

Наведені пріоритетні напрями державної підтримки інвестицій в 

Україні, що полягають у досягненні довгострокових цілей держави, які 

визначаються з огляду на особливості соціально-економічного розвитку 

суспільства та критеріїв національної безпеки держави. Визначено, що 

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).  

Ключові слова: державне регулювання, інвестиційний процес, 

перехідна економіка, структурні пріоритети, інструменти регулювання, 

державні регулятори, інвестиційна політика, інституційний базис, державна 

підтримка. 

ANNOTATION 

Rubish I. State regulation of investment processes in transition economies. – 

Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

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, 
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which provides the appropriate measures and directions for improvement of 

investing processes in Ukraine. The state regulation of investment processes in the 

transition economy is the object of the study, and the subject is theoretical and 

methodological principles, economic and institutional factors and strategic priorities 

of state regulation of investment processes in transition economies. 

According to the dissertation, the retrospective review of the scientific 

thoughts of various schools of the economy and the comparison of these positions 

with the modern features of investment processes, the expediency of regulation of 

investments was proved.  The investment process was determined as the capital 

formation process in tangible and intangible forms, which objectively requires 

regulation and control by the relevant state institutions, whose influence depends on 

the level of the country's economy development, the state and structure of the 

financial and economic system, and participation in the international capital market. 

Theoretical models of state regulation of investment activity are generalized. 

It was summarized that according to any model of investment policy, state 

regulation of investment activity should be part of the general system of economic 

policy and related to the investment concept of economic growth and market 

equilibrium. It was also proved that the choice of specific regulatory instruments 

depends on the structure of the economy, its specificity and the level of 

development of market institutions, so that each country make its own investment 

model that does not contradict the principles of a market economy, private property 

and provides a flexible system of privileges and guarantees for investors. 

The structural priorities of the state policy of regulation of investments 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. In 

transition economies, investment policy priorities should include the issue of the 

gradual liberalization of the economy and the corresponding change in the 

regulatory policy of the state and the issue of stable and sustainable development of 

the economy. 
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The study of the effectiveness of modern instruments of state regulation of 

investment activities conducted on the example of the CEE transition countries 

showed that the main vector 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 carried out 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. The disadvantages of 

regulation of investment activity are systematized, leveling of which is strategically 

important for the transition economy. 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. Recommendations for improving the content and form of state 

system documents and investment development programs are suggested. 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. 

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 
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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. 
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ВСТУП 

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 
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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 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 
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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 

зростання та ринкової рівноваги, концепцій “порочного кола убогості” і стадій 

розвитку економіки, теорій “великого поштовху” та сукупного попиту і 
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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 
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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, 

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 
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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 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, 
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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 
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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); 

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.  
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ 

 

1.1. Доцільність регулювання інвестиційних процесів  

Міжнародні валютно-фінансові відносини в ринкових умовах є 

важливим об’єктом і системоутворюючим фактором економічної глобалізації. 

З поступовим розвитком світогосподарських відносин інвестиційний капітал, 

як елемент світової економіки, став провідником та каталізатором 

міжнародного поділу праці та транснаціоналізації бізнесу. Якщо на початках 

основою інтернаціоналізації світового господарства були торговельні зв’язки, 

то на сучасному етапі саме рух капіталу є одним з визначальних чинників 

міжнародних економічних відносин. Пояснюється це поступовим 

переваженням нематеріального виробництва та сфери послуг над 

традиційними видами виробництва, яке акумулює значні фінансові ресурси, та 

поглибленням міжнародної економічної інтеграції зі збільшенням суб’єктів 

світового господарства, що потребує значного фінансового супроводу 

ринкових перетворень, реструктуризації та модернізації в країнах світу, 

насамперед, перехідного типу.  

В науковій літературі є чимало трактувань інвестиційного процесу. 

Спрощене пояснення цього поняття надають Л. Гітман та Л. Джонк, згідно з 

яким інвестиційний процес це механізм зведення потенційного інвестора 

(власника тимчасово вільних коштів) та реципієнта капіталу (того, хто має 

попит) [1, с. 15]. І. Бережна у своїй праці досліджує поняття “інвестиційний 

процес” та визначає як складну економічну категорію, яка “… характеризує 

соціально-економічний стан держави та дозволяє моделювати її майбутнє” 

[2, с. 87]. Поглиблено вивчає сутнісні характеристики та взаємозалежності 

зазначених понять Н. Навроцька. Зокрема, під інвестиційним процесом 

дослідник розуміє: 1) інтегративний механізм формування, обміну, розподілу 

та практичного використання інвестиційних ресурсів; 2) систему відносин з 
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приводу заощаджень, нагромаджень та інвестування [3, с. 84]. Науковець також 

зазначає про взаємозв’язок інвестиційного та відтворювального процесів, який 

забезпечується завдяки заощадженням [3, с. 84]. Інвестиційний процес з 

інституційної точки зору являє собою мережу спеціалізованих фінансових 

установ і систем фінансових ринків, завдяки яким і відбувається 

трансформація заощаджень у інвестиції [4, с. 9]. У ст. 1 Закону України “Про 

інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991р. зазначено, що інвестиціями 

(процесом інвестування) вважаються “всі види майнових та інтелектуальних 

цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів 

діяльності, в результаті якої утворюється прибуток або досягається соціальний 

ефект” [5]. Відомий український науковець А. Пересада під “інвестиційним 

процесом” розуміє взаємозалежність інвестиційних етапів (циклів), які 

пов’язані між собою, обґрунтування і реалізацією інвестиційних проектів [6, 

с. 30-31]. Інвестиційний процес як економічна категорія виступає 

з’єднувальною ланкою між фінансовою і виробничою складовою 

економічного процесу. Як зазначає В. Лаврук, “інвестування – це не лише рух 

грошей як інвестиційних ресурсів від одного суб’єкта до іншого, а й 

обов’язкове використання як реального капіталу” [7, с. 29-30]. Тобто 

інвестиційний процес є важливою складовою розширеного виробництва: від 

грошового обігу до створення матеріального блага та економічного зростання.  

В сучасних умовах інвестиційній капітал походить не тільки із 

внутрішніх джерел, але й зовнішніх, тобто з інвестицій, що надходять ззовні. 

Таким чином, інвестиційний ринок певної відкритої економіки являє собою 

багатоскладний ринок капіталів різного походження та характеру. Тому 

інвестиції мають вплив на країну з позиції макроекономіки (виробничі 

інвестиції, інвестиції у будівництво та запаси), мікроекономіки 

(капіталоутворююча функція інвестицій) та фінансового ринку (придбанні 

реальних або фінансових активів) [8, с. 10]. Крім того, за Д. Лук’яненко та 

Б. Губським, інвестиції мають: різний інституційний характер – державні, 

приватні, міжнародні, змішані; цільову орієнтацію – прямі, портфельні; у 
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вигляді національної або іноземної валюти, рухомого або нерухомого майна, 

грошових вимог, цінних паперів, прав інтелектуальної власності, прав на 

господарську діяльність, послуги; форми – 100 %-на інвестиція, часткова 

участь у підприємстві, придбання рухомого та нерухомого майна, концесії; 

джерела – первинні і реінвестиції; величину і термінами інвестування 

[9, с. 19]. Тобто, як важливий елемент сучасної ринкової економіки, 

інвестиційний процес вимагає певного правового оформлення, контролю та 

організації. Д. Левчинський наголошує на тому, що інвестиційний процес є 

об’єктом інституційного впливу держави, з метою залучення інвестицій, а 

також для реалізації “… державних інтересів по забезпеченню стійкого 

економічного зростання і раціональних структурних пропорцій національного 

господарства” [10, с. 137]. Таким чином, саме держава виступає головним 

регулятором інвестиційних процесів, встановлюючи в залежності від устрою 

кожної країни, певні інституційні рамки та організаційно-економічні умови. В 

сучасних умовах нестабільності фінансових ринків та розмаїттю 

дестабілізуючих чинників, державне регулювання або вплив на інвестиційний 

клімат в країни, саме з позиції гарантуючої та контрольної інстанції, є 

необхідної умовою. Справедливо А. Гальчинський зазначає, що лише 

державний нагляд та регулювання, в доповненні зі специфічними 

інструментами організації грошової системи, дозволить максимально 

захистити інтереси кредиторів і вкладників банків, забезпечити надійність 

банківської системи і сприяти довірі до національної валюти та її стабільності 

[11, c. 6]. А оскільки головною проблемою для перехідної економіки, як 

зазначають Г. Башнянин, О. Вовчак та ін., є не адаптованість до господарських 

умов та ризиків, які постійно зростають [12, с. 10], що є об’єктивно 

характеризує сучасну ринкову економіку, залучення інструментів контролю та 

прогнозування є актуальним.  

Отже, підсумовуючи вищенаведені визначення, зазначимо, що 

інвестиційним вважається капіталоутворюючий процес у матеріальному і 

нематеріальному вигляді, що об’єктивно вимагає регулювання та контролю з 
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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. Тобто в 

різний час розвитку перехідної економіки – трансформації моделі економіки 

від перехідної до ринкової з вільною конкуренцією, регулятивний тиск буде 

послаблюватись. Це важливо не тільки з огляду на ризики трансформації, але 

й важливості поступового та збалансованого формування ринкових механізмів 

в господарстві. Як зображено на рис. 1.1., зв’язок між лібералізацією 

економіки та регулюванням інвестицій є обернено пропорційним.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Рис. 1.1. Крива залежності регулювання інвестицій із лібералізацією 

(складено автором) 
 

Міжнародні фінансові, у тому числі інвестиційні потоки доцільно 

розглядати як окремий об’єкт регулювання. З розширенням форм 

інвестиційної діяльності, відтак, збільшенням їх впливу на розвиток 

економіки, змінюються також і підходи до їх регулювання. Оскільки 

інвестиційна діяльність є складовою розширеного господарського процесу, 

воно підпадає під регулювання загальноекономічної політики. Як відомо, в 

ринковій економіці, інвестиційна діяльність саморегулюється в умовах 

вільного ринку, однак в процесі структурної перебудови, ринкової 

трансформації та економічної рецесії, доцільність втручання держави як 
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головного регулятора ринку стає актуальною. У цьому контексті наведемо 

коментар В. Мартиненка, який вкладається в логіку нашого дослідження: 

“успішне державне управління неможливе без ґрунтовного дослідження 

природи інвестиційного процесу ринкової системи господарювання у ХХ ст., 

аналізу її трансформації на початку ХХІ ст., встановлення тенденції змін і 

забезпечення побудови нової моделі інвестування на науковій основі” 

[13, с. 36-37]. Тож спробуємо відслідкувати значення регулювання інвестицій 

в роботах видатних науковців-економістів з метою встановлення 

взаємозв’язку та зіставляти із сучасними особливостями регулювання та 

розвитку інвестиційних процесів.  

Інвестиційна діяльність завжди була важливим об’єктом дослідження 

економічної теорії, відтак проблема її регулювання в залежності від різних 

напрямів політекономії набувало іншого змісту. На ранніх етапах формування 

світового ринку першими теоретиками в царині міжнародної економіки були 

меркантилісти. Наукові доробки меркантилістів (У. Стафорда, Т. Мана, 

А. Мокретьєна, Ж.-Б. Клебера, Д. Юма та ін.) в переважній більшості були 

присвячені торговельним відносинам, відповідно, джерелом зростання 

капіталів була зовнішня торгівля. Державне регулювання в концепціях 

меркантилізму посідало вагомого місця, адже саме роль уряду у розвитку 

промисловості, протекціонізмі, підтримці активного сальдо зовнішньої 

торгівлі та експансії торгового капіталу було домінуючим [14, с. 444]. 

Оскільки ранні меркантилісти ототожнювали гроші і капітал, то фінансування 

закордонного виробництва, іноземне інвестування та надання зовнішніх позик 

враховувалось при складанні торговельного балансу, яке повинно бути 

додатнім [15, с. 11]. З розвитком, пізні меркантилісти визнали деструктивність 

надмірного захоплення політикою “активного платіжного балансу” та 

визнавали необхідність саморегулятивного характеру відносин [16, с. 32], 

однак, тим не менше, на думку І. Валерстайна, держава й надалі здійснювала 

активну політику протекціонізму [17, с. 77-78].  
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Поглиблення капіталізму як провідної моделі економічних відносин в 

другій половині ХVII ст. сприяло переходу від жорстких методів регулювання 

економічних процесів державою, у тому числі інвестиційних, до 

саморегулювання, тобто в умовах об’єктивних економічних законів. 

Меркантилізм не дістав подальшого розвитку, оскільки на той час вже 

формувалась класична школа політекономії, засновниками якої вважаються 

У. Петті та П. Буагільбер. Як основоположник теорії трудової вартості, 

англієць У. Петті виступає за лібералізацію господарських відносин, у тому 

числі і за вільний вивіз грошей з метою їх подальшого примноження 

[18, с. 195-210]. Створення сприятливих умов для інвестування у важливі 

галузі господарства, що знаходяться під загрозою конкуренції, за У. Петті, 

досягається коригуванням оподаткування [15, с. 16]. Попре деякі розбіжності 

зі своїм попередником, француз П. Буагільбер також розвиває теорію трудової 

вартості та виступає за принципи вільної конкуренції. Саме приріст 

виробництва, насамперед, у сільському господарстві (головний об’єкт 

інвестування), а не протекціонізм у зовнішній торгівлі, є пріоритетом 

економічної політики держави [19, с. 90-91].  

Поглиблення ідей ліберальної економіки найбільш ґрунтовно було 

досліджено представниками класичної школи політичної економії. Ідеї 

лібералізму – конкуренції та вільного просування праці і капіталу, було в 

основі праці монументального економічного твору видатного науковця 

А. Сміта “Добробут націй” (1784 р.), обмеження яких він жорстко критикує 

[20, с. 79]. В своїй роботі науковець також приділяє чимало уваги суті та 

організації інвестиційного процесу як важливої складової всіх циклів 

виробництва: від видобутку до просування на ринку [20, с. 220]. В противагу 

П. Баугільберу, А. Сміт заявляє про важливість інвестування також у 

зовнішню торгівлю, при тому не тільки багатими, але й біднішими 

промисловцями, рівність яких повинно забезпечуватись відповідними 

державними установами [20, с. 64]. Автор протиставляє інвестиції та надмірне 

споживання – як приватні, так і державні (“… утримання непродуктивних 
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елементів”). Він пов’язує інвестиції з підвищенням ефективності виробництва, 

підкреслюючи важливість заощадження не тільки в приватному, але й 

державному секторах як акумуляції додаткового капіталу, які в подальшому 

доцільно інвестувати в виробничий процес з метою підвищення 

продуктивності праці [20, с. 207, 210-212]. У частині що стосується ролі 

держави, як прихильник лібералізму, А. Сміт, тим не менше, висуває низку 

функцій, які держава повинна виконувати, такі як оборонна сфера, 

правосуддя, освіта, громадські установи, всебічне сприяння торгівлі. 

Важливість регулювання, державних інститутів у загальному господарському 

процесі, попре всі ліберальні погляди А. Сміта, не заперечуються, навпаки, 

вчений наголошує на їх координаційній функції [20, с. 427-498], оскільки, як 

описував “Добробут націй” М. Блауг, “… ринковий механізм сприятиме 

гармонії лише тоді, коли спиратиметься на відповідну юридичну на 

інституційну основу” [16, с. 76].  

Поглиблює ідеї А. Сміта щодо лібералізації економічних відносин, у 

тому числі у зовнішній політиці, його учень Д. Рікардо. На його думку, 

головним завданням економічної політики повинно бути визначення законів, 

що керують сферою розподілу суспільного продукту [14, с. 456]; вільний рух 

товарів і капіталу повинно регулюватись виключно в умовах ринку, роль 

держави у цьому процесі буде обмежуватись забезпеченням відповідних умов 

для функціонування ринкової економіки та розвитку найбільш важливих та 

стратегічних секторів господарства [15, с. 26]. Таким чином, 

основоположники лібералізму у своїх працях визначають місце держави в 

економіці як інституту регулювання.  

Послідовник англійської школи політичної економії, француз Ж.Б. Сей 

визначає три основні проблеми функціонування господарства: виробництво, 

розподіл, споживання. Саме за цим методологічним підходом в подальшому 

досліджуються проблеми “смітової” політичній економії. Крім того, науковець 

дещо змінив теорії теорію трудової вартості в теорію трьох факторів 

виробництва: людина (праця), капітал та земля як основні фактори 



26 

виробництва та чинники зростання доброту суспільства. Державне 

регулювання економіки, на думку Ж.Б. Сея, відбувається через ціноутворення, 

тобто пропозиція стає передумовою для зростання попиту. Саме тому, 

завдання уряду полягає у стимулюванні виробництва, таким чином, формуючи 

пропозицію, відтак, подальший процес повинен формуватися в умовах 

економічного лібералізму та саморегулювання економіки [21, с. 83-85]. 

Участь держави у здійсненні інвестиційної політики помітна у роботах 

іншого англійського економіста Дж. Лодердейла. Запропонована ним 

інвестиційна теорія пояснює добробут населення схильністю до формування 

суспільного капіталу (заощадження) як потенційного джерела інвестицій у 

забезпеченні високого і стійкого рівня споживання і зайнятості населення 

[22, с. 121, с. 278-279]. До пріоритетних завдань економіки Дж. Лодердейл 

відносить забезпечення рівномірного розподілу багатства та технологічний 

розвиток як передумови стійкого розвитку інвестицій [22, с. 126-129, с. 158-

160]. Важливим для економічної теорії була запропонована науковцем ідея 

управління державного боргу через відповідні кредитні фонди, кошти яких 

дозволяють не тільки поступово погашати державний борг, але й отримувати 

надходження через надання їх в кредит [22, с. 252-272].  

Вважається, що Дж. Лодердейл одним з перших дослідив зв’язок між 

фіскальною політикою держави та інвестиціями та виступив противником 

“примусового заощадження”, що дуже наближує його з поглядами іншого 

видатного науковця – Т. Р. Малтуса, на думку якого, до збільшення інвестицій 

повинно призводити не скорочення видатків, а збільшення доходів населення, 

тому зменшення інвестицій у виробництво (як джерело доходу) на користь 

збільшення заощаджень науковцями абсолютно не вітається. У той же час, у 

Т. Р. Малтуса були застереження щодо надлишкової пропозиції відносно 

інтенсивності попиту, що може призвести до проблеми “перевиробництва” 

[16, с. 170-171]. Інвестиційна діяльність повинна супроводжуватись 

стабільним зростанням виробництва, як наслідок – зростанням доходів як 

передумови платоспроможного попиту. У разі надлишку капіталу, 
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знижуються стимули до інвестицій, що попереджає проблему 

перевиробництва. Таким чином, Т. Р. Малтус обґрунтовує саморегулювання 

інвестиційних процесів в економіці [23, с. 442-446]. У той же час, Т. Р. Малтус 

підкреслює важливу роль держави у питанні організації і забезпечення 

виробничого процесу. Саме державні інвестиції є сигналом до заохочення 

приватного інвестування і взаємозв’язок (взаємодоповнюваність) державних і 

приватних інвестицій. Т. Р. Малтус наголошує на неприпустимості відтоку 

капіталів з економіки, яке може призвести до занепаду окремих галузей 

господарства, саме тому держава повинна займати активну позицію (більшою 

мірою контрольну, а не превентивну) у зовнішньоекономічній діяльності 

країни, у тому числі заохоченні зовнішньої торгівлі та припливу закордонних 

інвестицій [23, с. 448-462].  

Важливий внеском в теорію інвестицій у визначення ролі регулятивної 

держави належить автору видатної праці “Принципи політичної економії…” 

(1848 р.), Дж. С. Міллю, в якій автор найбільше приділяє увагу не теорії 

вартості, як його попередники, а теорії факторів виробництва, серед яких 

провідну роль автор віддає капіталу. Він наголошує, що виробничий процес і 

капіталоутворення є взаємозалежним і безперервним процесом, що, зокрема, 

дозволяє уникати проблему безробіття [24, с. 67-73]. Саме тому, як і 

Т. Р. Малтус, Дж. С. Мілль виступає прихильником платоспроможного попиту 

та противником “примусового заощадження”, яке є наслідком 

“непродуктивного” споживання заощаджень та інвестицій [24, с. 76-77]. На 

думку Дж. С. Мілля, інвестиційний попит в економіці прямо пов’язаний із 

динамікою доходів, процентною ставкою та активністю країни у міжнародній 

торгівлі [15, с. 44]. Найбільше, що стосується державного регулювання 

інвестиційних процесів у Дж. С. Мілля пов’язано із грошовою політикою. 

Гроші, за Дж. С. Міллем, не є капіталом, а є лише інструментом 

перерозподілу, однак їх кількість може стати чинником утворення капіталу 

(інфляційний ефект). Він також наголошував на важливості державних 

інвестицій як чинника пожвавлення інвестиційних процесів в економіці. Серед 
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іншого, як пише М. Блауг, обмеженням з незаперечного правила “laissez faire” 

(“невтручання”), держави повинна підтримувати (інвестувати) “молоді галузі” 

економіки та належній рівень освіти [16, с. 208].  

В другій половині ХІХ ст. проблема раціонального використання 

ресурсів стає все більш актуальною, що також вплинуло на зміни у поглядах 

провідних економістів-науковців того періоду. Ідеологія класичної ринкової 

економіки з мінімізацією державного втручання і принципу “невидимої руки” 

в умовах обмежених факторів виробництва, у тому числі інвестиційних, зазнає 

деяких змін. Політична економія того періоду перетворюється на науку, що 

вивчає взаємозв’язок між цілями та наявними засобами, таким чином, вона 

набуває функцію оптимізації, забезпечуючи найбільш прийнятний результат 

за обмежених ресурсів. Відбувається зміна вартісних доктрин концепціями 

корисності (“маржиналізм”). Незважаючи на нерушимість ідей вільного 

ринку, маржиналісти не заперечували важливість регулятивних інструментів в 

економічній науці, яка стає все більш інституціональною, адже саме в цей 

період, важко було визначити характер і походження граничної корисності 

капіталу [16, с. 281]. Більше того, економічний аналіз відтепер починає 

ґрунтуватись на методах математичного аналізу. Вважається, що першим, хто 

почав використовувати математичний аналіз в процесі економічних 

досліджень був англієць С. Джевонс. Як прихильник ідеї граничної корисності 

капіталу, С. Джевонс запропонував модель оптимального використання 

капіталу і його накопичення, згідно якої збільшення капіталу рівнозначне 

подовженню періоду інвестування, таким чином обсяг граничного продукту з 

часом буде лише збільшуватись [25, с. 235-236].  

Австрійська школа політичної економіки, яку започаткували К. Менґер 

та його учні О. Бем-Беверк і Ф. Візес, як представники “раннього 

маржиналізму”, абсолютизували ринковий механізм у руслі теорії граничної 

корисності факторів виробництва. Інвестиційні процеси вони вбачали в 

складному комплексі ринкового відтворення виробництва [26, с. 117]. 

Розвивають теорію граничної корисності представники лозаннської 
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(Л. Вальрас) та американської (Дж. Б. Кларк) шкіл. В відомій статичній теорії 

загальної рівноваги Л. Вальраса, якого вважають засновником 

макроекономічного моделювання, дослідником однак не враховані фактори 

ризику та невизначеності в умовах ринкової економіки [19, с. 301], проте 

Дж. Б. Кларк вже враховує економічну динаміку як дію факторів, що 

ускладнюють розвиток і порушують рівновагу. Більше того, американець, 

розвиваючи закон спадної продуктивності праці і капіталу, стверджує про 

існування граничної продуктивності факторів виробництва, яка стимулює 

іноземне інвестування, тому для замкнутих економік виникає потреба до 

контролю зовнішніх капіталів [27, с. 456-458].  

Становлення неокласичної теорії була започаткована кембриджською 

економічною школою на чолі з А. Маршалом, чия праця “Принципи 

політичної економії” (1890 р.) значно доповнює теорію корисності факторів 

виробництва. Однак, тим не менше, ми не знаходимо чітких рекомендацій 

щодо регуляції інвестиційних процесів – А. Маршал віддавав перевагу 

класичному співвідношенню попиту і пропозиції як основного джерела і 

регулятора інвестиційного капіталу [28, с. 301], що наближує його, на нашу 

думку, більше до маржиналістів, аніж до неокласиків.  

Значно посилюється регулятивний аспект в інвестиційній діяльності в 

роботах американського економіста-неокласика І. Фішера, якому належить 

наукове обґрунтування грошово-кредитної політики. Науковець стверджував, 

що оскільки грошова маса формується державою, то й державні інститути 

впливають на економіку. На думку І. Фішера, зміна пропозиції грошей формує 

так званий “ефект доходу”, впливаючи на ставки доходності [29, с. 88]. 

Зростання пропозиції грошової маси знижує процентну ставку, однак в 

майбутньому це потенційно матиме інфляційний ефект та автоматично 

підвищуватиме рівень процентних ставок. Відповідно, інфляція 

“звужуватиме” можливості до заощадження, таким чином негативно 

впливаючи на майбутнє інвестування [29, с. 257-259]. І. Фішер вважав, що 

податковий тиск також має обмежувальний ефект на інвестиційні можливості 
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суб’єктів господарювання, підвищуючи рівні процентних ставок та інфляції 

[29, с. 237-238]. Саме тому І. Фішер радить використовувати грошово-

кредитну політику виключно в процесі розроблення довгострокових планів 

розвитку економіки [29, с. 284].  

Інший представник кембриджської школи та учень А. Маршала, 

видатний англійський економіст А. С. Пігу також доводить зв’язок зростання 

доходів від інвестиційної активності в суспільстві. На думку науковця, 

стабільна грошова політика держави активізує внутрішні чинники 

інвестування [30, с. 54-55]. Незважаючи на прихильність до неокласичної 

школи політекономії, А. С. Пігу обґрунтував принципи формування активної 

інвестиційної політики держави, в межах якої інвестиційне середовище 

формується завдяки впливу прямих і непрямих методів [30, с. 43-48]. 

Фактично, його підхід щодо інвестицій був наближений до інституційної 

школи, про яку йтиметься далі.  

Таким чином, в наукових працях маржиналістів і неокласиків 

інвестиціям належить важлива і суб’єктна роль, регулювання яких 

здійснюється переважно в межах ринкових механізмів (“laissez faire”); 

державні інститути повинні відігравати роль координатора, однак на фоні 

перманентного кризового стану капіталістичних економік з’являється 

тенденція до зміцнення регулятивної ролі держави з розвитком грошово-

кредитних відносин, що помітно і в процесі еволюції наукових поглядах 

маржиналістів і неокласиків.  

З розвитком економічних систем та еволюцією теоретичних поглядів 

яскраво помітна трансформація значення та методів регулювання, в тому 

числі, з боку держави, не тільки інвестиційних, але й загальноекономічних. 

Очевидно, що “ліберальний романтизм” із його непорушним постулатом 

“laissez faire” втрачає свою беззаперечність. Теоретичні підходи все більше 

переорієнтовуються зі статичних до динамічних моделей інвестиційної 

політики, яка, очевидно, неможлива виключно завдяки “невидимій руці”. Саме 

розробка якісних, апробованих, адаптивних підходів до регулювання 
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інвестиційної політики стає більш актуальним для капіталістичних 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 

інституційного рівня регулювання ринкової економіки.  

Виразний перехід в поглядах неокласиків до доктрини економічного 

регулювання державою інвестиційної діяльності здійснено у роботах 

Д. Гобсона та Р. Хоутрі. Зокрема, Д. Гобсон аналізує та доводить доцільність 

опосередкованого державного впливу на інвестиційні процеси та економічне 

зростання. Оскільки інвестиції та заощадження передують економічному 

розвитку, він виступає за збільшення засобів виробництва активізацією 

зростання кількості населення, науково-технологічного розвитку, покращення 

умов праці; особливий акцент зроблено на розвитку промисловості, створенні 

нових робочих місць та запровадження нових галузей виробництва [31, с. 92, 

с. 180, с. 239]. Одним з інструментів впливу на рівень інвестицій, за 

Д. Гобсоном, є державне стимулювання платоспроможного попиту завдяки 

встановленню мінімального рівня заробітних плат, що сприятиме не тільки 

активізації споживання, але й заощадження [31, с. 319].  

Ще один послідовник кембриджської школи, Р. Хоутрі, в своїх роботах 

відводить центральне місце монетарним факторам. Циклічність економічного 

розвитку він називає “… суто монетарним феноменом”, відтак регулювання 

економіки здійснюється грошово-кредитною політикою [32, с. 141]. 

Висловлюючи критику по відношенню до урядової фіскальної політики, він 

пропонує проводити більш гнучку політику; саме ситуативний характер 

забезпечить їй уникати кризи. Виконуючи стимулюючу роль, держава повинна 

проводити точкову інвестиційну політику (забезпечення платоспроможного 

попиту) з метою активізації промислового розвитку та уникнення збільшення 

безробіття, регулювати ставку проценту, рівнів заробітних плат (як правило, 

високих), що, в наслідку, сприятиме розвитку економіки та інвестиційних 

процесів [33, с. 234-235]. Важливе місце з-поміж регулятивних інструментів, 
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Р. Хоутрі відводить кредитній політиці, яка потенційно може стимулювати 

доходи, що забезпечуватиме платоспроможний попит [33, с. 121-122].  

Окремої уваги щодо доцільності регулювання інвестиційних процесів 

заслуговує видатний англійський економіст Дж. М. Кейнс, макроекономічні 

погляди якого на початку ХХ ст. стали авангардом політичної економії, 

насамперед, в антикризовій політиці шляхом корекції грошово-кредитної 

політики держави, а принципи тієї теорії стали з часом називати 

“кейнсіанством”. Він вважав застарілою політику “laissez faire” та піддавав її 

гострій критиці, підкреслюючи також, що “… за умови розумного 

регулювання капіталізм може стати більш ефективним в досягненні 

економічних цілей” [34, с. 278-279]. У своїй головній праці “Загальна теорія 

зайнятості, процента і грошей” (1936 р.), Дж. М. Кейнс обґрунтовує 

необхідність державного втручання в економіку зі створення 

макроекономічних умов для залучення інвестицій в економіку, стимулювання 

заощаджень та забезпечення ефективного попиту. За Дж. М. Кейнсом, 

відсутність ефективного попиту на фоні збільшення доходів і пропозиції є 

першочерговою причиною кризи, тому інвестування за таких умов повинно 

забезпечити рівновагу на ринку, виконуючи стимулюючу функцію [35, с. 289]. 

Передумовою до послаблення попиту науковець бачить у надмірній 

схильності до заощадження і дії закону спадної граничної ефективності 

капіталу [36, с. 84]. Саме тому Дж. М. Кейнс наголошує на необхідності 

активізації інвестиційних процесів, використовуючи інструменти грошово-

кредитної та бюджетної політики, а саме поступовим нарощуванням інфляції 

та зниженням норми процента на державні кредити. Серед заходів 

бюджетного стимулювання Дж. М. Кейнс також пропонує: інвестиції у 

стратегічно важливі галузі економіки, розробка системи державних замовлень, 

субсидіювання та податкові пільги для підприємств, що інвестують та ін. 

[36, с. 155-160]. Методологічною складовою теорії Дж. М. Кейнса є механізм 

інвестиційного мультиплікатора – показник зростання доходів зі збільшенням 

інвестицій, за допомогою якого визначається ефективність бюджетного 
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фінансування інвестиційної діяльності [36, с. 187-188]. Оскільки іноземні 

інвестиції, на думку Дж. М. Кейнса порушують рівновагу економічного 

розвитку країни, тому доцільно використовувати певні обмежувальні 

(протекціоністські) інструменти для іноземних капіталів [36, с. 409-410].  

“Загальна теорія…” Дж. М. Кейнса здійснила революційний прорив в 

теорії не тільки інвестиційної, але й в підходах до розширеної економічної 

політики. М. Блауг пояснює успіх цієї теорії у таких притаманних їй 

елементах: 1) перехід від мікро- до макроекономіки, від довго- до 

короткострокових цілей; 2) споживання і заощадження – функції доходу, а 

інвестиції нестійка категорія; 3) автономність заощаджень і інвестицій, що 

змінюються під впливом зміни доходу; 4) відсоткова ставка – функція попиту 

на гроші, що стимулює заощадження; 5) заробітна плата визначається рівнем 

зайнятості [16, с. 588]. Звісно, відмова від постулатів “невтручання” була 

обумовлена різними факторами, однак, найбільш важливим поясненням 

актуальності “кейнсової” теорії є орієнтація на об’єктивну реальність та 

економічну доцільність.  

В сучасних умовах інвестиційний простір відзначається своєю 

відкритістю та ліберальними підходами до розвитку. Разом з тим відбулися 

якісні зміни в підходах до їх регулювання, наприклад, з позиції безпеки 

економіки, навколишнього середовища та низки соціальних причин. 

Застосування різного роду обмежувальних або попереджальних заходів по 

відношенню до інвесторів або загалом до інвестиційного ринку викликано 

стурбованістю з приводу захисту стратегічних галузей держави, її 

національних ресурсів [37]. До зовнішніх факторів щодо доцільності 

регулювання є характерна сьогоденню транснаціоналізація бізнесу, оскільки 

сучасні транснаціональні корпорації і компанії (ТНК) являються найбільшими 

міжнародними інвесторами, які загалом змінили світову економічну 

кон’юнктуру. Як зауважує М. Хансон, капіталовкладення з будь-якого 

джерела необхідні для розвитку корпорацій та загального зростання 

економіки, однак політики також розуміють небезпеку необмеженого 
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припливу іноземних інвестицій в країну. Надмірна кількість іноземного 

капіталу може привести до зміцнення іноземного контролю корпорацій над 

цілими галузями промисловості [38, с. 658-659].  

Контроль або домінування в певному секторі економіки з боку ТНК, як 

пише Е. Берт, має цілий ряд негативних наслідків для країни-реципієнта: 

1) може значно заважати проведенню соціальних і економічних реформ в 

приймаючій країні; 2) репатріація прибутку ТНК до материнської компанії 

виснажує валютні резерви приймаючої країни; 3) діяльність деяких ТНК 

пов’язана із екологічно руйнівними або небезпечними технологіями в 

приймаючій країні; 4) трансфертне ціноутворення у відносинах між 

материнською і дочірньою кампаніями дозволяє порушувати конкуренцію на 

ринку приймаючої країни та негативно позначається на платіжному балансі; 

5) відмова у ліцензії материнською компанією дочірній або обмеження обсягів 

продажів, що цілком розповсюдженим у практиці ТНК, позначається на 

інвестиційному кліматі приймаючої економіки [39, с. 1022-1023].  

Для слаборозвинених країн це питання ствердження їх економічного 

суверенітету, яке не раз ставало предметом міжнародної дискусії, зокрема 

серед країн, що розвиваються. Зокрема, результат цих питань був 

відображений у ряді Резолюцій Асамблеї Організації об’єднаних націй (ООН), 

які стосувались забезпечення “… постійного і невід’ємного суверенітету над 

національним багатством і ресурсами” (Резолюції 1803 (XVІІ), 3201 (S-VІ), 

3202 (S-VІ), 3281 (XXІ)). Це також було відображено у ст. 2 Хартії 

економічних прав і обов'язків держав ООН, згідно якої кожна країна має 

право: регулювати і застосовувати владні дії щодо іноземних інвестицій у 

межах своєї національної юрисдикції і відповідно зі своїми національними 

цілями і пріоритетами. Жодна держава не може примусово залучатися до 

надання більш сприятливого режиму щодо іноземних інвестицій; регулювати і 

контролювати діяльність ТНК у рамках своєї національної юрисдикції і 

вживати заходи з метою забезпечення відповідності цієї діяльності цілям 
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економічної і соціальної політики. ТНК не повинні втручатися у внутрішні 

справи держави [40]. 

Змінило ставлення урядів країн до надмірної лібералізації фінансового 

ринку та ринку капіталів світова фінансово-економічна криза 2008 р. 

Поглиблення кредитної природи сучасної ринкової економіки сприяло 

формуванню, з одного боку, пришвидшеному розвитку соціально-економічних 

систем (особливо в розвинених каїнах), але з іншого, стає передумовою появи 

різного роду економічних “бульбашок”1. Передумовами до появи таких 

економічних явищ науковці називають чимало [41, с. 45-68], однак однією з 

найбільш важливих є штучне підняття платоспроможності суб’єктів економіки 

завдяки кредитним коштам. Як показує прикрий досвід світової валютно-

фінансової кризи 2008 р., контроль та рестрикційна політика держави, 

особливо в країнах перехідного типу, є об’єктивною необхідністю. Як вдало 

зазначав австрійський економіст Ф. фон Гайєк, економічна криза виникає “…з 

самої природи сучасної організації кредиту”. Використовуючи банківський 

кредит як засіб стимулювання економічного розвитку, необхідно чекати 

випливаючи з цього економічні цикли, які “… в деякому розумінні є ціною, 

яку ми платимо за швидкість економічного розвитку, більшу за ту, яку люди 

забезпечують добровільно за допомогою своїх заощаджень, тому цю більш 

високу швидкість доводиться виривати у них силою” [42, с. 189-190]. Брак 

ресурсів та слабка превентивна політика держави з подолання негативних 

наслідків кризи неплатоспроможності (фінансових “бульбашок”) в результаті 

надмірної інвестиційної експансії, насамперед, у фінансовому секторі з 

використанням кредитних фінансових інструментів, зрештою виливається у 

системну кризу в економіці. П. Самуельсон у своїй книзі “Макроекономіка” 

стверджує, що навіть при досконалій конкурентній економіці з незалежним 

розподілом ресурсів, не завжди ринок працює ідеально. Саме тому економічні 

функції держави, на думку науковця, повинні проявлятись у таких 

                                         
1 Економічні бульбашки – реалізація великої кількості товарів, послуг або цінних паперів (і похідних від них 
цінних паперів – деривативів) за несправедливо високими цінами.  
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регулятивних напрямах: забезпечення ефективності, справедливості та 

сприянні макроекономічному зростанню і стабільності [43, с. 79]. Тут йдеться 

за виконання державою корекційних функцій з метою справедливого 

розподілу ресурсів (завдяки податкам і видаткам), регулюванню грошового 

обігу, макроекономічного зростання, зниженню рівня безробіття та інфляції та 

стимулюванню стабільного економічне зростання.  

Отже, сучасна ринкова (капіталістична) економіка являє собою 

динамічну категорію, відтак її розвиток та перманентне зростання потребує 

зосередження та акумуляцію значних інвестиційних ресурсів. Однак їх 

розподіл та ефективне використання не завжди піддаються ринковим законам 

вільної та відкритої економіки. Як показав проведений ретроспективний огляд 

наукової думки різних шкіл економіки та зіставлення цих позицій із 

сьогоднішніми особливостями інвестиційних процесів, регулювання 

інвестиційних процесів є цілком виправданим і доцільним. В подальшому 

розглянемо та проаналізуємо теоретичні моделі державного регулювання 

інвестиційної діяльності.  

 

1.2. Теоретичні моделі державного регулювання інвестиційної 

діяльності 

Визначення ролі держави у реалізації моделі регулювання інвестицій є 

важливим теоретичним та прикладним завданням економічного розвитку під 

час її структурної перебудови та адаптації до зовнішніх умов та викликів. 

Державне регулювання являє собою систему інструментів різного характеру, 

що безпосередньо або опосередковано впливають на інвестиційні процеси в 

країні та економіку загалом. Вплив держави на інвестиційну діяльність може 

відбуватись у процесі участі держави в інвестиційних процесах, разом з тим 

держава є основним джерелом формування нормативного та організаційного 

забезпечення інвестиційної діяльності. Крім того, саме державні інститути є 

головними контролюючими органами та гарантом збалансованих та прозорих 

інвестиційних процесів в економіці. Як пише Д. Бабіч, державне регулювання 
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інвестиційної діяльності спрямоване зменшувати перешкоди, що на даний час 

і при мінімальних витратах дозволяють переходити до формування і реалізації 

інвестиційного портфеля в рамках стратегічних цілей інвестиційної діяльності 

[44, с. 316]. З інституційної точки зору, регулювання інвестиційних процесів 

полягає у встановленні відповідних правових норм, умов та гарантій, які 

визначають взаємовідносини суб’єктів інвестування [45, с. 289]. Тобто, 

основне завдання державного регулювання полягає в забезпеченні 

сприятливих умов для діяльності всіх економічних суб’єктів (як внутрішніх, 

так і зовнішніх), а не в обмеженні ринкового механізму та принципів 

ринкового регулювання. Це полягатиме, по-перше, у запровадженні такої 

моделі відносин “інвестиції-ринок”, за якої буде баланс між внутрішнім 

виробництвом та імпортом, з іншого, здійснювати послідовну 

зовнішньоторговельну лібералізацію та лібералізацію потоків капіталу.  

Таким чином, відштовхуючих від стану та структури економіки, рівню 

розвитку її продуктивних, фінансово-економічних та науково-технологічних 

можливостей, держава виробляє ту чи іншу модель інвестиційної діяльності. 

О. Тарабукіна виділяє такі три моделі інвестиційної політики, як 

відрізняються між собою різними підходами до об’єктів інвестування [46]. В 

першій моделі (“американська”) стимулюючим фактором є податкові стимули, 

в другій (“японська”) – держава сама бере участь у фінансування певних 

інвестиційних проектів, третя модель (“європейська”) полягає у формування 

державою необхідної інфраструктури, зменшення недоліків взаємодії 

учасників ринку та заохочення інвестицій у людській капітал [46]. Зауважимо, 

що застосування усталених та апробованих моделей інвестиційної політики в 

умовах перехідної економіки недоцільне, оскільки ринок перехідної економіки 

є нелінійним та залежить від різних екзогенних та ендогенних факторів. 

Натомість застосування конкретних регулятивних інструментів, в залежності 

від рівня розвитку ринкової інфраструктури буде мати більший ефект. За 

будь-якої моделі інвестиційної політики, державне регулювання інвестиційної 

діяльності повинно бути частиною загальної системи економічної політики.  
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Державне регулювання інвестиційної діяльності пов’язане із реалізацією 

її конкурентних можливостей і переваг. Традиційно, в економічній теорії 

виділяють такі фактори відносної конкурентної переваги кожної країни як: 

земля, розташування країни, природні ресурси, робоча сила та населення 

країни. Сучасний розвиток світової економіки доводить, що перераховані 

фактори не завжди впливають на рівень розвитку країни, а часом навіть 

відіграють опосередковане значення, відтак, реалізація конкурентних переваг 

країни вимагає сучасних та ефективних методів. Теорія конкурентних переваг 

американського вченого-економіста М. Портера полягає у визначенні 

конкурентоспроможності країни функцією головних детермінант розвитку, а 

державі належить роль змінної, що визначає напрямки впливу (рис. 1.2). 

 
 

Рис. 1.2. Модель конкурентних переваг країни М. Портера  

(складено за: [47, с. 74-75]) 

Інвестиції для кожної економіки є важливою складовою розширеного 

відтворення виробництва, тому, в залежності від рівня розвитку економіки та 

розміру економічного потенціалу, існують багато моделей та теорій розвитку 

господарської системи, в яких важливе місце надається саме інвестиціям. 

Застосовування теоретичних моделей регулювання інвестиційної діяльності 

пов’язано з формуванням інвестиційної концепції економічного зростання та 

ринкової рівноваги. Серед найбільш відомих та апробованих в розвинених 

економіках світу виділяють модель ринкової рівноваги Дж. М. Кейнса, яка 

досягається завдяки державному регулюванню. Оскільки механізм ринку, на 

думку Дж. М. Кейнса, не забезпечує відповідності між сукупним попитом і 
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пропозицією, необхідне державне втручання на макроекономічному рівні. 

Використовуючи бюджетні та грошово-кредитними інструменти, держава 

повинна впливати на сукупний попит: стримувати в моменти зростання з 

метою попередження інфляції, та стимулювати на стадії економічного спаду. 

Економіст вважав, що штучне стимулювання споживання та інвестування є 

важливою умовою економічного розвитку, незважаючи на посягання на ідеї 

індивідуалізму [36, с. 455]. Так, інвестиції за Дж. М. Кейнсом були основним 

чинником стимулювання скупного попиту, однак, він не розділяв думки 

класиків щодо автономності рівноваги заощаджень і інвестицій, оскільки 

заощадження не тільки можуть зберігатись на банківських рахунках, але й 

обертатись на ринку у готівковій формі, отже, якщо інвестиції (так само як і у 

класиків) є функцією від процентної ставки – I = f (r), то заощадження (S) 

можуть залежати від різних чинників [48, с. 160]. Важливість інвестицій за 

Дж. М. Кейнсом також пояснюється його мультиплікативним ефектом, яку ще 

раніше запропонував Р. Кан: зміна кількості інвестицій призводить до зміни 

обсягів національного доходу, однак на відміну від перших, дохід зростає на 

певну величину більше [49, с. 292-293]. Це називається дією мультиплікатора, 

що пояснюється різнорівневістю вкладених коштів у економіку, які можуть 

приймати участь у різних видах господарської діяльності, примножуючи 

доходи на кожному етапі, тобто:  

mIY * ,      (1.1) 

де ∆Y – зміна сукупного попиту, ∆I – зміна інвестицій, m – значення 

мультиплікатора. Отже, гранична схильність до інвестування посилює ефект 

мультиплікатора, тобто чим більше інвестицій, тим більше значення 

мультиплікатора, відтак виробництва.  

Повертаючи до проблеми штучного стимулювання сукупного попиту, 

розглянемо вищезгадану модель ринкової рівноваги Дж. М. Кейнса. 

Нововведенням в ній було те, що за умов, коли на ринку немає рівноваги за 

неефективного попиту внаслідок нестачі споживання і інвестицій, держава 

повинна стимулювати ефективність сукупного попиту. Фактично це 
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реалізується за допомогою програм державних закупівель, кількість яких 

визначається виключно політикою уряду [50, с. 693]. Як і у випадку з 

інвестиціями, зростання розширення виробництва завдяки державним 

видаткам також відбувається під впливом відповідного мультиплікатора 

(державних видатків). Таким чином, зміна рівноваги під впливом державних 

видатків можна зобразити так (рис. 1.3). Алгебраїчне інтерпретація зазначеної 

макроекономічної рівноваги представлена у вигляді тотожності: 

,GICY       (1.2), 

де Y – сукупний попит, С – споживання, І – інвестиції, G – державні 

видатки. Тож, рівновага (т. М на рис. 1.3) залежить від трьох внутрішніх 

(ендогенним) чинників. Варто додати, що в своїй розширеній моделі ринкової 

рівноваги, Дж. М. Кейнс до цієї тотожності додає показник експорту, 

включаючи таким чином ще один екзогенний показник. Вплив податків на 

сукупний попит здійснюється з позиції “ін’єкції”, тобто запроваджуючи 

певний податок, уряд сприяє зменшенню рівня споживання та заощадження 

(CT), відтак, макроекономічна рівновага дещо корегується (повертається до 

т. L, рис. 1.3). 

 
Рис. 1.3. Роль державних видатків (закупівель) та податків у моделі 

макроекономічної рівноваги (складено за: [48, с. 161]) 
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Макроекономічна рівновага або рівновага платіжного балансу (ПБ) 

полягає у рівновазі рахунків капіталу та поточного. Рівновага ПБ в контексті 

регулювання інвестиційними процесами немає прямого впливу, однак 

нехтування його обмеженнями спонукатиме “втечу” капіталу з економіки та 

може призвести до фінансової кризи. Як зазначено у В. Шевчук, рівновага ПБ 

означає, що сальдо поточного рахунку врівноважується потоками капіталу (з 

врахуванням валютних резервів) [51, с. 15]:  

,EFKCA       (1.3) 

де CA і K – відповідно сальдо поточного і фінансового рахунків, E – 

номінальний обмінний курс, F – валютні резерви. Рівновага у цій моделі 

залежить від обсягів валютних резервів та капіталу. Динамічна рівновага на 

практиці перехідних економік є досить важким завданням, яке ускладняється 

різними чинниками, зокрема, обсягами боргових зобов’язань, зміною курсу 

економічної політики, низки зовнішньоекономічних умов (від’ємним сальдо 

торгівлі, зміною світової процентної ставки, рівня цін тощо), саме тому 

виникає певне упередження щодо темпів лібералізації потоків капіталу. 

Оскільки стрімка лібералізація для потоків капіталу може спровокувати 

ланцюжок певних негативних наслідків, таких як надмірне внутрішнє 

споживання, підвищення обмінного курсу, “втеча” капіталу, збільшення 

дефіциту бюджету, погіршення платіжного балансу, прискорення інфляції, 

відтак, “… недоцільно перебільшувати переваги відкритості для потоків 

капіталу, водночас нехтуючи завданням збільшення експорту” [52, с. 61]. 

Однак, попри певні недоліки лібералізації, цілком відмовлятись від неї 

помилково, натомість, необхідне “… доповнення керованої лібералізації 

потоків капіталу адекватною макроекономічною політикою” [52, с. 61].  

Перехідний етап полягає у досягненні фінансової стабілізації та переході 

до стійкого економічного зростання (вирівнювання сальдо ПБ), але у випадку 

з трансформаційними економіками хронічна нестача інвестиційних ресурсів 

стає причиною довгострокового від’ємного сальдо поточного рахунку. 

Дефіцит поточного рахунку в подальшому вимагає належного фінансування 
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завдяки залученню зовнішнього фінансування. Якщо прямі іноземні інвестиції 

(ПІІ) є найкращим джерелом фінансування дефіциту ПБ, то залучення 

кредитних коштів є вкрай небезпечним [51, с. 24]. Таким чином, від’ємне 

сальдо ПБ для інвестиційних очікувань може бути двояким: при співрозмірних 

обсягах ПІІ – позитивним, при вагомих обсягах зовнішніх запозичень – 

негативними, тобто, інвестиційна активність, насамперед, зовнішня, залежить 

від видів фінансування дефіциту ПБ. Саме такі різні підходи до досягнення 

макроекономічної рівноваги сприяли/перешкоджали досягненню стійкого 

економічного розвитку в перехідних економіках. 

Логіку інвестиційного фінансування дефіциту поточного рахунку 

проаналізовано у В. Шевчук на прикладі балансу заощаджень-інвестицій [51, 

с. 27]:  

),,,()(),( *YYqCArIGrTYCY     (1.4) 

де C – приватне споживання; I – внутрішні інвестиції; Y і Y* – відповідно 

доход у даній країні та за кордоном; r – процентна ставка; G – видатки 

бюджету; T – податки. За цією моделлю, процентна ставка обернено впливає 

на інвестиції; тоді як збільшення інвестицій погіршує сальдо поточного 

рахунку, але це, як було доведено раніше, цілком природньо для перехідної 

економіки. За таких обставин маніпуляції за цією моделлю, направлені на 

залучення інвестицій, сприятимуть пожвавленню виробництва та скороченню 

від’ємного значення поточного рахунку. У наступних розділах здійснимо 

емпіричне оцінювання окреслених теоретичних міркувань на прикладі 

вітчизняної економіки.  

В середині ХХ століття західними економістами, представниками 

неокейнсіанської школи Г. Зінгером та Р. Пребішем, була запропонована 

концепція “порочного кола убогості”, що пояснювала причини бідності в 

країнах “третього світу”, яка в більшій мірі розкриває проблему української 

економіки на сучасному етапі її розвитку. Різновидом цієї теорії є концепції, 

що пояснюють слабкість економіки нестачею інвестицій. Згідно теорії 

збалансованого економічного зростання естонського економіста Р. Нурксе, в 
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слаборозвинених країнах, інвестування урядом в різні галузі економіки 

призведуть до розширення господарства, підвищить стимули для інвестицій 

приватного сектору [53, с. 29-36]. За теорією Р. Нурксе, нестача капіталу є 

першопричиною низької продуктивності праці, що відповідно впливає на 

низький рівень доходів і заощаджень, відтак негативно позначається на 

купівельній спроможності та знижує стимули до інвестування (як 

зовнішнього, так і внутрішнього). Науковець стверджує, що економічний спад 

пояснюється слабкістю внутрішнього ринку та обмеженістю ресурсів для її 

повноцінного розвитку та відтворення [54, с. 5]. Збільшення продуктивності є 

головною детермінантою розвитку перехідної економіки, яка повинна 

стимулюватись, насамперед, внутрішніми чинниками, а не зовнішніми [55, 

с. 6]. Це має сенс в процесі забезпечення привабливості економіки для 

зовнішніх інвесторів, коли ефективне використання власного, внутрішнього 

капіталу стає сигналом для зовнішніх інвестицій. 

Рис. 1.4. Взаємозв’язок і послідовність соціально-економічних явищ, які 

призводять до економічної відсталості країни (cкладено за: [56, с. 294]) 
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Серед чинників т.з. “кола бідності” І. Ситнік виділяє проблеми 

політичної нестабільності в суспільстві як наслідок слабкості соціально-

економічних показників розвитку та недосконалої системи забезпечення права 

власності. Це обумовлює втечу національного капіталу за кордон, і, звісно, 

негативно позначається на обсягах іноземного інвестування. Як наслідок, 

зменшення рівня заощаджень впливає на рівень внутрішнього інвестування, 

що призводить до стагнації, зростання цін та активізує рівень соціальної 

напруженості в суспільстві [56, с. 293]. Узагальнення концепції “порочного 

колі бідності” з урахуванням інвестиційної складової дозволяє встановити 

взаємозв’язок між соціально-економічними та інституціональними 

показниками розвитку, що пояснює відсталість країни (рис. 1.4). 

Р. Нурксе наголошує на важливості розміру ринку. Невеликий 

внутрішній ринок є перешкодою для розвитку підприємств або цілої галузі та 

обмежує стимул до інвестування. Інвестори воліють вкладати кошти туди, де є 

попит на продукт, навіть не зважаючи на кількість населення [54, с. 6-9]. 

Проблема слабкості платоспроможного попиту вирішується шляхом 

розширення пропозиції грошей, однак якщо це не буде супроводжуватись 

збільшенням реального доходу в населення, збільшення грошової маси матиме 

тільки інфляційний ефект. Очевидно, що рівень виробництва і інвестицій при 

цьому не буде збільшуватись. Таким чином, розширення ринкового простору 

(market size) є вирішальним у заохоченні інвестиційної активності, що 

зрештою дозволить подолати проблему “порочного кола убогості”. Серед 

детермінант розширення ринку Р. Нуркcе визначає: обсяг грошової маси, 

кількість населення, загальна площа країни, наявні торговельні та транспортні 

бар’єри для здійснення зовнішньоекономічної діяльності, якісна маркетингова 

культура, продуктивність праці. Р. Нуркcе вважав, що в слаборозвинених 

економіках відсутня можливість “дефляційного розриву”2 (англ. deflationary 

gap), а розмір ринку залежить від обсягів виробництва (виробництво 

                                         
2 Дефляційний (рецесійний, регресивний) розрив – величина, на яку повинен зрости сукупний попит (сукупні 
витрати) для того, щоб підвищити рівноважний рівень ВВП до неінфляційного рівня повної зайнятості. 
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стимулює внутрішній попит). Тобто, існує пряма залежність між збільшенням 

ринкового середовища і продуктивністю праці [54, с. 12]. Отже, послідовність 

подолання “порочного кола убогості” можна представити наступним чином: 1) 

активізація інвестиційного процесу (насамперед, внутрішнього); 2) збільшення 

виробництва; 3) зростання конкурентоздатної пропозиції та 

платоспроможного попиту; 4) розширення обсягів ринку; 5) збільшення 

стимулів для інвестування (в т.ч. зовнішнього); 6) економічне зростання.  

До моделей обґрунтування переходу від “традиційного суспільства” до 

стадії “пошуку якості життя” належить концепція стадій розвитку У. Ростоу, в 

якій економічне зростання та підвищення стандартів життя людей досягається 

в результаті зміни характеру суспільної виробничої діяльності завдяки, 

насамперед, високим темпам зростання інвестиції у виробництво і людський 

капітал [57, с. 4-16]. Враховуючи ендогенні фактори розвитку країни, 

У. Ростоу виділив шість стадій зростання: І – традиційне суспільство, ІІ – 

створення передумов до економічного “стрибка”, ІІІ – економічний “стрибок”, 

ІV – рух до зрілості, V – масове споживання, VІ – пошук якості життя 

(рис.1.5).  

 
Рис. 1.5. Стадії економічного зростання за У. Ростоу 

(cкладено за: [56, с. 295; 57, с. 4-12]) 
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рівноважного економічного розвитку. Саме в частині планування Т. Сітковскі 

вбачає роль держави (інститутів), що забезпечить поступове розширення 

ринкового простору та збільшення інвестицій в майбутньому [58, с. 53-54].  

Розвиток вищеописаних теорій в подальшому переросло в теорію 

“великого поштовху” (”The Big Push”), яка полягала у структурних змінах в 

основних галузях господарства, згідно якого критичний розмір інвестицій є на 

рівні 12-15 % від ВНП [59, с.145]. Сформулював цю теорію П. Розенcтайн-

Роден в 1943 р. для розвитку економік країн південної і східної Європи. Згідно 

цієї теорії держава бере на себе функції мобілізації та розподілу інвестиційних 

ресурсів: від гарантування повернення інвестицій зовнішнім кредиторам до 

створення механізму допуску підприємство до інвестиційного капіталу на 

внутрішньому ринку [60, с. 209-210]. Інвестиції, які в теорії “великого 

поштовху” мають ключове значення, повинні дозволити слаборозвиненим 

країнам зірвати вище згадувану проблему “порочного кола бідності”, що 

навіть помітно з назв теорій різних науковців: рівноважного зростання 

Р. Нурксе (theory of balanced growth), критичного мінімального зусилля 

Г. Лейбенстайна (theory of critical minimum effort) чи модель подвійної пастки 

занизьких заощаджень і інвестицій (two-gap model of too low savings and 

investments) Х. Ченері [61, с. 129].  

Практичне вирішення задачі “великого поштовху” лежить в основі теорії 

наступників кейнсіанців, які досліджували роль інвестицій у розширенні 

ринкового простору (сукупного попиту і пропозиції). Неокейнсіанці, на 

відміну від своїх попередників, для яких I = const, до інвестицій ставились як 

до динамічної категорії. Зокрема, моделі економічного зростання Є. Домара і 

Р. Харрода були першими, які спробували відійти від характерного для 

кейнсіанців постулату про постійність капітальних запасів, оскільки з 

розширенням виробництва запаси збільшуються, відтак їх необхідно залучати 

до виробничого процесу, інакше наявність незадіяного капіталу 

перешкоджатиме залученню нових інвестицій (“парадокс ощадливості”) [62, 

c. 333-334].  
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Модель Є. Домара являється однією з найважливіших в сучасній теорії 

економічного зростання, передумовами якої були: технологія виробництва 

представлена виробничою функцією В. Леонтьєва; на ринку праці існує 

надлишкова пропозиція внаслідок слабкої гнучкості цін; капіталоозброєність і 

норма заощаджень стабільні; випуск залежить тільки від одного ресурсу – 

капіталу; інвестиційний лаг дорівнює нулю [56, с. 295]. Інвестиції (І), за 

Є. Домаром, спричиняють зростання виробництва (Y). Додатково враховуючи 

кейнсіанську ідею мультиплікатора, інвестиції спричиняють зростання 

національного доходу, і, згідно вищезгаданої умови про схильність до 

заощадження, наше рівняння набуватиме такого виразу [63, с. 40-42]: 

,*1 IsY       (1.5) 

де s – гранична схильність до заощадження, 1/s – мультиплікатор. Як 

вже зазначалось, ще одною передумовою зростання сукупної пропозиції є 

гранична продуктивність капіталу: 

,IY        (1.6) 

де α – гранична продуктивність капіталу, αI – потенційне збільшення 

сукупної пропозиції, спричинене інвестиціями. Для того, щоби αI не 

спричинило зростання надлишкових потужностей, відтак, перешкоджаючи 

майбутнім інвестиціям і в подальшому зростанню сукупної пропозиції (по 

аналогії з “парадоксом ощадливості”), необхідне дотримання тотожності (1.6).  

Отже, за умов рівноваги, при рівності попиту і пропозиції: 

,*1 IIs       (1.7) 

та при певних маніпуляціях (поділивши на І і помноживши на s) 

отримуємо: 

,sI
I        (1.8) 

Таким чином, значення αs – це показник рівноважного економічного 

зростання за умов повному використанні виробничих потужностей [64, с. 141], 
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відтак, для рівноважного розвитку економіки необхідні однакові темпи 

зростання національного доходу і інвестицій.  

Р. Харрод у своїй моделі використовує два рівняння, в яких описує 

статичну макроекономічну рівновагу:  

,
C
sG        (1.9) 

де G – темп зростання національного доходу (∆Y/Y), s – частина 

заощаджень в національному доході (S/Y = I/Y), С – капіталоозброєність 

(I/∆Y = ∆K/∆Y), та динамічну: 

,
r

w C
sG        (1.10) 

де Gw – гарантований тем зростання, s – розрахована схильність до 

заощадження, Cr – необхідна капіталоозброєність. 

Згідно з цієї моделі Р. Харрода, існує таке рівноважне значення 

заощаджень, при якому забезпечується оптимальний темп зростання 

(динамічна рівновага) за умов природнього приросту населення та 

технологічного розвитку [65, с. 16-18]. На відміну від ендогенних інвестицій у 

Є. Домара, в моделі Р. Харрода інвестиції мають екзогенну функцію завдяки 

принципу акселератора та очікувань підприємців [56, с. 296]. Оскільки в 

динамічній моделі заощадження (St) залежать від національного доходу (sYt), 

зростання доходу викликане відповідною зміною інвестицій: 

),( 1 ttt YYaI      (1.11) 

де a – акселератор, Yt – доход у поточному періоді, Yt-1 – доход у 

попередньому періоді; при таких заощадженням і інвестиціях, рівновага 

досягається за такої умови: 

,a
s

Y
Y

t
t 

     (1.12)  

де ∆Yt = Yt – Yt-1. Саме співвідношення s/a, що забезпечує рівноважне 

зростання в економіці, Р. Харрод називав “гарантованим темпом зростання”, 

про яке йшлося вище. Рівність “гарантованого”, природнього і фактичного 
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рівня розвитку економіки досягається за ідеальних умов, відтак, відхилення 

інвестицій від рівноважного значення призведе до дисбалансу сукупного 

попиту і пропозиції, тож обидва науковці – і Є. Домар, і Р. Харрод вважають 

за доцільне державне регулювання інвестиційної діяльності [56, с. 297].  

Зауважимо, що зростання окремих економічних показників, що 

враховано у моделі, не достатньо для економічної трансформації 

слаборозвиненої економіки. Ще одне критичне зауваження вищенаведених 

моделей полягає в тому, що вони передбачають залучення іноземного 

фінансування у вигляді кредитів (боргів), обслуговування яких, як показує 

практика, є завжди проблемним. Важливою складовою моделі Є. Домара і 

Р. Харрода є показник заощаджень, однак для перехідних економік зі слабкою 

ринковою культурою і інститутами, цей показник не завжди буде чинником 

зростання. Узагальнено, дослідження прихильників ідеї “великого поштовху” 

підкреслюють важливість вагомих інвестиційних ресурсів для виходу країни з 

кризи чи докорінної трансформації структури господарства, що дозволить 

перейти на вищій рівень економічного розвитку. Для активізації внутрішніх 

інвестиційних ресурсів держава повинні задіяти інструменти фіскальної 

політики, натомість, у разі їх браку, необхідно здійснювати імпорт капіталу 

ззовні.  

На відміну від попередніх моделей економічного зростання, в яких 

фактором виробництва виступав виключно капітал, в подальших 

дослідженнях використовують також працю як важливий чинник розвитку 

господарства, у тому числі в слаборозвинених країнах. Зокрема, неокласична 

модель економічного розвитку американського науковця Р. Солоу [66, с. 65-

94] основана на виробничій функції, з врахуванням екзогенного 

технологічного прогресу як фактору виробництва разом із працею і капіталом 

і має такий вигляд: 

),,,( ALKFY      (1.13) 
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де Y – виробництво; K – капітал; L – робоча сила; A – технологічний 

прогрес. Оскільки в моделі використовується виробнича функція, то всі 

параметри беруться в розрахунку на одиницю праці: 

)(
LA
Kf

LA
Y

 або ),(kfy     (1.14) 

де y – продуктивність (випуск на одного працівника), k – 

капіталоозброєність. 

Сутність моделі полягає в тому, що доход визначається інвестиціями і 

споживанням (с):  

,ciy        (1.15) 

де і – інвестиції на одного працівника, с – споживання на одного 

працівника. Споживання можна представити так: 

,)1( ysc       (1.16) 

де s – норма заощадження. Тоді: 

yіiy )1(   → ,syi      (1.17)  

Це значить, що за рівноважних умов, інвестиції дорівнюють 

заощадженням і пропорційні доходу, а оскільки )(kfy  , то )(ksfi   

[56, с. 300].  

Диференціальне рівняння моделі Р. Солоу виглядає таким чином: 

,)()( kgnksfk      (1.18) 

де ∆k – темп зміни показника капіталоозброєності; n – темп приросту 

населення; g – темп технічного прогресу; δ – амортизація капіталу. 

Згідно моделі, норма вибуття капіталу (амортизація) є постійною. Якщо 

інвестиції менше необхідного рівня kgn )(  , який враховує динаміку 

населення, амортизацію і технологічний прогрес, то ефективність 

капіталоозброєності праці буде спадати, і навпаки. Відтак рівноважне 

значення визначається зі стабільності рівня k, тобто ∆k = 0. Таким чином, 

умова рівноваги – співпадіння необхідного і фактичного рівня інвестицій, є 

таким: 
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,)()( kgnksf       (1.19) 

В моделі Р. Солоу в стаціонарному стані темп зростання продуктивності 

праці дорівнює темпу технічного прогресу, а темп економічного росту – сумі 

темпу технологічного прогресу і зростання населення. За умов зростання 

норми заощаджень, інвестиції перебільшуватимуть необхідний рівень і 

показник k (капіталоозброєності) починає зростати до нового рівноважного 

рівня при вищому значенні k (з k1 до k2 і до k*, рис. 1.6). 

Рис. 1.6. Стабільність рівноважного зростання в моделі Р. Солоу 

(складено за: [56, с 301]) 
 

В процесі переходу до нового значення рівноваги, темп зростання 

продуктивності праці випереджуватиме темп технологічного прогресу і в 

новій точці рівноваги ці показники зрівняються. Трансформація значення 

капіталоозброєності, як видно з рис.1.6, можна пояснити як процес переходу 

до вищого рівня розвитку господарства країни. Особливістю моделі 

економічного зростання Р. Солоу є те, що вона ефективніша в розвинених 

економіках із значно вищими ендогенними показниками розвитку 

(насамперед, технологічного прогресу), тому в слаборозвинених економіках її 

дія ускладнюється, однак завдяки підвищенню кваліфікації робочої сили 

відносно нижчий показник капіталоозброєності можна нівелювати. 

Дуже чітко окреслює основні структурні вади інвестиційного розвитку в 

слаборозвиненій економіці П. Самуельсон відзначаючи “збереження старих 

kgn )( 

)( ksf

y

1k '1k ''1k *k '2k 2k
k
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феодальних традицій” як головну перешкоду до формування якісною 

структури інвестицій. Тобто, розподіл інвестиційних ресурсів відбувається 

нерівномірно, зосереджуючись переважно у обмеженої кількості людей для 

нераціональних особистих потреб, а заощадження накопичуються закордоном, 

що унеможливлює їх використання національною економікою для 

внутрішнього розвитку [67, с. 26]. Це яскраво описує деякі сучасні 

пострадянські економіки, у тому числі українську, які після розпаду СРСР від 

планової економіки поступово перейшли до квазі-ринкового устрою, в яких 

домінуюче місце займають кланово-олігархічні структури. Саме в таких 

економіках дуже слабо розвивається дрібний приватний сектор як складова 

здорової ринкової системи. Це, звісно, позначається на структурі 

інвестиційного ринку та обмежує можливості для формування внутрішніх 

заощаджень. Розвиває цю ідею у своїх дослідженнях перуанській економіст 

Е. де Сото, який вивчає проблему капіталізму в країнах, що розвиваються. На 

його думку, головною причиною неспроможності продукувати капітал в 

зазначених країнах є відсутність “відповідного процесу відображення, процесу 

репрезентації активів” [68, с. 50-57]. Тобто, більшість країн 

недокапіталізована, оскільки за відсутності якісної формалізації їх активи – це 

“мертвий капітал”. Крім “традиційних” бар’єрів розвитку економіки, таких як 

неефективна структура господарства, корупція, слабкий інноваційний 

потенціал та зовнішньоекономічна діяльність тощо, варто також додати 

помітну диференціацію в доходах населення: внаслідок “олігархізації” 

економіки, більшість ресурсів зосереджується в руках меншості. Очевидно, 

що зазначені фактори негативно позначаються на інвестиційній активності в 

країні: відсутність передумов до активізації внутрішнього інвестування (як 

приватного, так і державного) та іноземного через несприятливий 

інвестиційний клімат. Для економік перехідного типу вкрай важливі саме 

зовнішні надходження на фоні слабкості власних джерел та внутрішнього 

ринку, що тільки збільшує дефіцит капіталу в країні. Ідеї у т.ч. Е. де Сото 

належать до неоінституціонального підходу, які в цілому полягають у відмові 
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від активного втручання держави в економіку з використанням ліберальних 

методів розвитку економіки. Роль держави в цьому процесі полягає у 

створенні сприятливих інституційних умов для поступової ринкової 

трансформації. 

Регулювання інвестиційних процесів витікає з моделі економічного 

розвитку: чим розвиненіша (багатоскладна, незалежна, динамічна) економічна 

модель, тим розвиненіший підхід до організації інвестиційних процесів в 

економіці. Вибір конкретних інструментів регулювання залежить від 

структури господарства, його специфіки та рівня розвитку ринкових 

інститутів, отже, немає єдиної вірної моделі інвестиційної діяльності, в кожній 

країні виробляється власна практика покращення інвестиційного клімату. 

Оскільки рівень розвитку та економічний потенціал відкритих економік є 

дуже різним, малим економікам (порівняно з великими) важче отримати 

доступ до світового капіталу. Для врегулювання тимчасових бюджетних 

дисбалансів, уряди вдаються до співпраці із міжнародними фінансовими 

організаціями, на зразок МВФ чи Світового банку, однак це ніяким чином не 

сприяє розвитку економіки, хоч, звісно, співпраця із провідними фінансовими 

установами створює позитивний імідж платоспроможної економіки і стає 

сигналом для інвесторів. Натомість, важливіше створити сприятливу 

інвестиційну модель в країні, яка б не суперечила принципам ринкової 

економіки, приватної власності і, оскільки emerging makets схильні до ризиків, 

гнучкою системою пільг та гарантій для інвесторів. 

 

1.3. Структурні пріоритети державної політики регулювання 

інвестицій в перехідних економіках 

В сучасній науці виділяють чимало трактувань поняття “перехідна 

економіка”. Спробуємо проаналізувати сутність перехідної економіки з 

позиції інвестиційної складової її трансформації. Науковці по-різному 

визначають сутність перехідної економіки, однак узагальнено можна 

охарактеризувати її як стан переходу або трансформації від старої до нової 
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системи, яка супроводжується певними якісними і кількісними змінами. 

Наприклад, М. Портер виділяв декілька стадій індустріального розвитку, через 

які проходить країна, а саме стадії “факторів”, “інвестицій”, “інновацій” та 

“багатства’ [69, с. 5]. У цій концепції науковець чітко визначає місце 

інвестицій у процесі структурної перебудови економіки. Зміст перехідного 

періоду визначається по-різному: якщо в постсоціалістичних країнах він 

відбувається у формі лібералізації, тобто переходу від планово-директивної та 

командно-адміністративної до ринкової економіки, то в інших – як перехід від 

індустріального до постіндустріального устрою господарства. Ще однією 

важливою характеристикою перехідних економік є те, що основа т.з. 

“переходу” (“трансформації”, “транзиту”) полягає у трансформації від 

ресурсоорієнтованої до інвестиційно-інноваційної економіки внаслідок 

глибинних структурних змін. Для прикладу можна привести два вже 

класичних зразка моделей соціально-економічних трансформацій: “шокова 

терапія” польського економіста Л. Бальцеровича та “градуалізм” угорського 

науковця Я. Корнаї [70, с. 28]. Обидва методи вимагають чималого 

фінансового супроводу процесу перебудови економіки. Відтак, зважаючи на 

те, що перехідні економіки мають характер нестійких та нецілісних систем, 

вкрай необхідним є участь державних інститутів у цих процесах (насамперед, 

у ролі регулятора). Іншим яскравим прикладом трансформації економіки є 

Китай, який відзначається активною роллю уряду в економіці, що зумовило 

сформувати сприятливий інвестиційний клімат, дозволило залучити значну 

кількість іноземних інвестицій, розбудувати власну інфраструктуру та значно 

покращити міжнародні торговельні відносини [71]. Доречно в цьому контексті 

В. Коломойцев ототожнює механізм реалізації структурних змін із 

регулюванням інвестиційних ресурсів [72, с. 286].  

На нашу думку до критеріїв визначення “перехідної” економіки також 

необхідно ввести саме проблему інституалізації процесу економічного 

розвитку – механізму конверсії “мертвого” (непрацюючого) капіталу на 

“живий” (працюючого), зокрема в системі прав власності, що дозволяє 
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перетворювати активи і працю на капітал. Для цього необхідно визначити 

причини т.з. “порочного кола бідності” в перехідних економіках, віднайти 

засоби їх порушення та сформувати подальші кроки для активізації 

інвестиційних процесів в країні. Нестача капіталу і є першопричиною низької 

продуктивності праці, що відповідно впливає на низький рівень доходів і 

заощаджень, відтак негативно позначається на купівельній спроможності та 

знижує стимули до інвестування (як зовнішнього, так і внутрішнього). Це 

зумовлює економічний спад внаслідок слабкості внутрішнього ринку та 

обмеженості ресурсів для її повноцінного розвитку та відтворення. 

Збільшення продуктивності повинно стати детермінантною характеристикою 

розвитку перехідної економіки, яка повинна стимулюватись, насамперед, 

внутрішніми чинниками, а не зовнішніми. На нашу думку, це має сенс в 

контексті забезпечення привабливості економіки для зовнішніх інвесторів, 

коли ефективне використання власного, внутрішнього капіталу стає сигналом 

для зовнішніх інвестицій. Інституційне оформлення майна і є створенням 

капіталу, оскільки завдяки цьому відбувається розширення функцій капіталу 

та підвищення додаткової вартості. В подальшому це впливає на підвищення 

ліквідності активів, яке пожвавлює інвестиційні процесі всередині економіки.  

Взагалі, для країн перехідного типу найбільш вразливим є саме 

фінансовий сектор, тому саме ця сфера потребує перманентного догляду. 

Колишній очільник ФРС А. Грінспен у своїй монографії стверджує, що 

регулювання у фінансовому секторі повинно поступово видозмінюватись та 

доповнюватись завдяки “трьом емпіричним правилам”: 1) регулювання, 

введене під час кризи, потребує подальшої корекції; 2) доцільність введення 

декількох регуляторів замість одного; 3) підходи та інструменти регулювання 

потребують постійного вдосконалення та оновлення (раз в 5  р.), оскільки усі 

норми з часом втрачають свою актуальність [73, с. 358-359]. З цього можна 

підсумувати, що процес регулювання повинний бути динамічним, відтак його 

інструменти повинні змінюватись в залежності від зовнішніх та внутрішніх 

викликів та потреб. Що стосується безпосереднього інвестиційної діяльності, 
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то ця сфера потребує сприятливого бізнес-середовища з відповідним рівнем 

економічних та правових стандартів. Дослідження Світового банку у 3600 

підприємствах 69 країн світу дозволило сформувати перелік основних вимог 

для урядів країн з метою вдосконалення інвестиційного середовища, до яких 

належать: прозора правова база; макроекономічна стабільність; розвинена 

інфраструктура; захист незаможних верств населення та навколишнього 

середовища [74, с. 121]. Як видно, зазначені цілі охоплюють усі аспекти 

соціально-економічного та політичного життя країни та являють собою 

базовий набір цілей для економіки, яка перебуває на трансформаційній стадії 

розвитку і від якого буде залежати успіх проведення макроекономічної 

політики.  

До основних видів інвестиційної діяльності в перехідних економіках, на 

думку науковців, що підпадають під державне регулювання є: реальні 

інвестиції – вкладення в основний капітал; фінансові інвестиції – вкладення в 

цінні папери; інтелектуальний капітал – купівля ліцензій, патентів, ноу-хау, 

інвестиції в освіту, науку тощо [75, с. 412]. Це пояснюється тим, що саме 

зазначені галузі відіграють ключове значення в розвитку та трансформації 

перехідної економіки і які, з одного боку, впливають на “перехід” економіки 

до наступної стадії свого розвитку, з іншого – потребують контролю з огляду 

на їх стратегічну значимість і соціально-економічну важливість.  

За формами і рівнем втручання державних інститутів у інвестиційну 

діяльність виділяють державні стратегії активного втручання, 

децентралізованого регулювання і змішані, які у своїй сукупності і завдяки 

різним інструментам інвестиційної діяльності стимулюють попит і 

пропозицію на інвестиції та забезпечують позитивний інвестиційний клімат в 

країні [76, с. 324]. Відповідно від обраної стратегії, в країні визначають 

структурні пріоритети державної політики регулювання інвестиційної 

діяльності, які є складовою частиною системи загальної економічної політики 

країни (схема зображена у Додатку А), тобто вони входять до конкретних 

напрямів державної політики регулювання економіки. Зважаючи на 
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економічний устрій та розвиненість ринку, державні стратегії регулювання 

інвестицій мають принципові розбіжності у таких питаннях: 1) роль 

державних інститутів у інвестиційній діяльності регіонів (обмеження або 

надання прав місцевим органам влади у питаннях регулювання та розподілу 

інвестиційних ресурсів); 2) розподіл функціональних обов’язків між усіма 

гілками влади у сфері інвестиційної діяльності (відсутність (обмеженість) чи, 

навпаки, чітке законодавче розмежування); 3) роль регіонів у формуванні 

цілей та стратегічних програм розвитку інвестиційної діяльності (повне 

підпорядкування або врахування інтересів); 4) розподілення повноважень 

щодо надання інвестиційних пільг та гарантій (авторитарна чи незалежна 

об’єктивна процедура розподілу) [77, с. 206]. В процесі ринкової 

трансформації економіки відбувається поступова зміна у бік лібералізації 

підходів державного регулювання у вищезазначених питаннях. Однак, як вже 

досліджувалось у попередніх підрозділах, на початкових стадіях ринкових 

перетворень, державна централізація, тобто більше зосередження впливу та 

ролі державних інститутів на розвиток інвестиційних процесів є цілком 

виправданим. Дещо прикрий досвід політики “Вашингтонського консенсусу” 

у частині лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, зокрема і для ринків 

капіталу, свідчить саме про це. Таким чином, державні стратегії 

інвестиційного розвитку в перехідних економіках повинні відрізнятись своєю 

динамічністю та постійно корегуватись відповідно до внутрішніх та зовнішніх 

умов функціонування господарства. Реалізація зазначених стратегій 

відбувається через певний механізм здійснення інвестиційної діяльності, який 

включає конкретні форми, методи та інструменти.  

Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється завдяки 

прямим (нормативно-правовим і адміністративним) та непрямим (фінансовим) 

методам. Прямі методи регулювання сприяють ефективному функціонуванню 

господарства і всіх її суб’єктів, натомість, непрямі здійснюють 

опосередкований вплив на ринок завдяки певним корегувальним 

інструментам, що забезпечують ефективний розвиток економіки. До прямих 
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засобів регулювання інвестиційної діяльності відносять: прийняття законів та 

нормативних актів, що регулюють інвестиційну діяльність; надання 

фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, бюджетних позик; 

встановлення державних норм та стандартів; установлення антимонопольних 

заходів; регулювання участі інвестора у приватизації власності; визначення 

умов користування природними ресурсами; проведення обов’язкової 

державної експертизи інвестиційних програм та проектів; забезпечення 

інвестицій тощо [78, с. 393]. З метою сприяння інвестиційним процесам 

органам державної влади застосовуються методи стимулювання: податкові, 

фінансові, інфраструктурні та ін. (табл. 1.1).  

Таблиця 1.1 

Методи державного стимулювання інвестиційної діяльності  

(складено за: [79, c. 29]) 
№ Методи Інструменти  
1. Податкове 

стимулювання 
- зниження ставки податку; 
- інвестиційна податкова знижка; 
- відміна податку на реінвестування; 
- податкові угоди з іншими країнами; 
- податкові кредити  

2. Фінансове 
стимулювання 

- прискорена амортизація; 
- пільгові кредити; 
- інвестиційні гарантії; 
- безпроцентні кредити.  

3. Інфраструктурне 
стимулювання 

- надання земельних ділянок у безплатне користування або за 
пільговими цінами; 

- надання необхідних приміщень безплатне користування або за 
пільговими цінами. 

4. Стимулювання 
конкретних 
інвестиційних 
процесів 

- цільове фінансування: ресурсо- і природозберігаючих 
технологій та обладнань, підвищення кваліфікації і 
перепідготовка кадрів, поліпшення умов праці, проведення 
науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт; 

- сприяння у проведенні техніко-економічного обґрунтування 
проектів 

 

Крім того, до прямих методів можна віднести безпосередні інвестиційні 

проекти, до яких залучена держава, і всі операційні та організаційно-правові 

аспекти цієї діяльності. До цього варто додати, що для прискорення 

структурно-технологічної перебудови виробництва, як зазначає Д. Нехайчук, 

необхідно використовувати частину централізованих (кредитних) 
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інвестиційних коштів на реалізацію особливо ефективних інвестиційних 

проектів і об’єктів малого бізнесу незалежно від їх галузевої приналежності та 

форм власності. На думку автора, це необхідно робити “…винятково на 

конкурсній основі із здійсненням експертизи проектів” [80, с. 107]. Тобто, 

виступаючи і як учасник на інвестиційному ринку країни, крім виконання 

стратегічно важливої ролі у розвитку господарства, держава також буде 

виступати у ролі певного гаранта та надійності інвестиційної діяльності в 

країні.  

Непрямими методами вважають загальноекономічну політику держави, 

яка регулює окремі сектори економіки (податкова, бюджетна, грошово-

кредитна, амортизаційна, інноваційна, інвестиційна, приватизаційна політики 

держави, розвиток фондового ринку тощо). Узагальнено, використовуючи 

політичні, правові, економічні та соціокультурні інструменти, як вважають 

Д. Ванькович та Н. Демчишак, держава формує підґрунтя для ефективної 

реалізації інвестиційного потенціалу країни [81, с. 80]. Л. Гриценко вбачає в 

державній інвестиційній стратегії, за умови повного виконання її цілей та 

завдань, передумову формування прогресивної структури і підвищення 

конкурентоспроможності економіки країни, її окремих галузей і підприємств; 

розвиток соціальної сфери і зростання її внеску в збільшення економічного 

потенціалу країни; підвищення рівня інтеграції національної економіки у 

світовий економічний, науковий і освітній простір [82, с. 94-95]. Тобто, 

державне регулювання інвестиційної діяльності в країні не повинно йти в 

розріз із загальноекономічною політикою, а повинно якісно доповнювати її.  

Регулювання інвестиційної діяльності здійснюється також з метою 

забезпечення макроекономічної стабільності в економіці. Зважаючи на стан 

економіки, зокрема деякі макроекономічні показники та їх тенденцію, такі як 

обсяг грошової маси в економіці, відтак, рівень інфляції, обсяги кредитування 

(у т.ч. споживчого) банками приватних та фізичних осіб тощо, необхідно 

здійснювати корекційне втручання у інвестиційно-кредитний процес в 

економіці – рестрикційну чи експансійну політику. Якщо рестрикційна 
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політика або політика “дорогих грошей” направлена на обмеження 

інвестиційної активності, навпаки, експансійна (політика “дешевих грошей”) – 

на заохочення, розширення. Проведення тої чи іншої політики матиме 

кардинально різні наслідки (табл. 1.2), відтак, сприятимуть розв’язанню 

монетарних диспропорцій в економіці в короткій перспективі з метою 

збалансування внутрішнього ринку.  

Таблиця 1.2 

Макроекономічні наслідки здійснення інвестиційно-кредитної політики 

(складено автором) 

Наслідки Інвестиційно-кредитна політика 
Рестриційна Експансійна 

Інвестиційна активність –* +* 
Облікова ставка + – 
Пропозиція грошової маси – + 
Інфляція  – + 
Ефективність інвестиційних 
проектів (прибутковість) + – 

Вартість кредитних послуг + – 
Обсяги державних кредитів, 
інвестицій + – 

Норма обов’язкових резервів 
банків + – 

Кількісні обмеження кредиту + – 
Примітка: * “–“ – зменшується, “+” – збільшується  
 

Дослідники по-різному визначають пріоритети держави у процесі 

регулювання інвестиційної діяльності в країні. Так, на думку Л. Парцхаладзе, 

важливим є розробка інвестиційної програми регулювання інвестиційного 

клімату. На прикладі України, науковець виділяє такі ключові завдання: 

лібералізація й дерегуляція підприємницької діяльності; стабільність і 

передбачуваність правового поля; ефективна і взаємоузгоджене державне і 

приватне управління; лібералізація зовнішньої торгівлі і руху іноземного 

капіталу; розвиток фінансового сектору; зниження рівня корупції; політична 

стабільність; робота над іміджем і репутацією країни; формування 

інвестиційних стимулів [83]. Р. Качур натомість участь держави у 

інвестиційній діяльності вбачає у розвитку науково-освітнього та 
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інноваційного розвитку, зокрема у: прямому фінансуванні науково-дослідних 

установ та організацій; фінансуванні державного замовлення; державних 

грантах та стипендіях на проведення фундаментальних досліджень; 

державних гарантіях щодо кредитування інвестиційних проектів та інновацій; 

податкових пільгах та субсидіях, спрямованих на стимулювання досліджень і 

впровадження їх результатів у виробництво [84, с. 53]. Зазначені вище 

рекомендації для країн перехідного типу за умов їх максимального виконання 

матимуть системний вплив на якісні перетворення в господарстві і 

сприятимуть не тільки покращенню інвестиційного клімату, але й підвищенню 

рівня соціально-економічного розвитку.  

Актуальними і важливими для перехідних економік (зокрема, для 

України) є рекомендації щодо стабілізації політичної ситуації. Тобто маючи, 

як вже зазначалось, нестійку економічну ситуацію, яка часто викликана 

різновекторністю політичних сил, в країні часто відсутнє стабільне та 

сприятливе правове середовища для підприємств, особливо малого та 

середнього типу (МСП). Тобто незалежно від політичної кон’юнктури в 

країні, “правила гри” для бізнесу повинні біти прозорими та сприятливими. 

Сектор МСП є основою економіки в розвинених країнах, натомість є “слабким 

місцем” в країнах з низьким рівнем доходу, оскільки МСП в країнах, що 

розвиваються стикаються з дефіцитом фінансування, що в подальшому 

підриває економічне процвітання. Як зазначають дослідники Європейського 

інвестиційного банку, збільшення росту малого та середнього бізнесу має як 

прямий вплив на зростання ВВП (завдяки збільшенню доданої вартості та 

прибутку), так і опосередкований (шляхом підвищення інноваційної та 

макроекономічної стійкості економіки в цілому) [85, с. 6-8]. Численні 

дослідження підкреслюють, що доступ до фінансування (інвестиційних 

ресурсів) є рушійним фактором для формування сприятливого економічного 

середовища. Однак саме МСП стикаються з чисельними бар’єрами для 

фінансування, особливо в країнах, що розвиваються, хоч економічна віддача 

від діяльності МСП значно вища в порівнянні із великим підприємствами [85, 
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с. 9-10]. Саме для цього уряди країн, що розвиваються в умовах відсутності 

або недостачі внутрішнього фінансування, повинні всіляко впивати на 

розвиток інформаційного забезпечення інвесторів (у тому числі іноземних) 

стосовно реалізації інвестиційних проектів і програм, відповідної 

інфраструктури для організаційної та правової підтримки інвестиційної 

діяльності. Крім того важливо проводити рекламну компанію, випускати 

спеціалізовані інформаційні бюлетені [78, c. 397]. Як видно, завдяки 

вищеописаним засобам, вплив державного регулювання на інвестиційне 

середовище є непрямим, тобто створюючи умови для самостійного розвитку 

інвестиційної діяльності уряд вирішує також важливу задачу з децентралізації. 

Як зазначено у О. Кравчун, у інвестиційних стратегіях децентралізованого 

регулювання ініціатива переходить від державних інституцій до 

безпосередньо суб’єктів господарювання. Фактично держава реалізує свою 

інвестиційну політику шляхом створення нововведень у державному секторі: 

використовує податкові та інші стимули для інвестиційного розвитку та 

створює сприятливі правові, інвестиційні, техніко-економічні умови для цієї 

діяльності [76, с. 324-326]. Найбільше розповсюдженими такі стратегії є у 

США, ЄС та інших країнах із розвиненою культурою ринкової економіки. 

Таким чином, за умови відкритості економіки та слідуванню принципів ринку, 

функції держави в економіці значно змінюються, виконуючи роль “місцевої 

влади” [86, с. 226], натомість, реальною владою в економіці стає мобільний 

капітал.  

Проблему децентралізації порушено у Ю. Полякової. Автор акцентує 

увагу на розробленні цільових програм розвитку інвестиційної діяльності 

регіонів в залежності від ступеня розвитку економіки регіону: для регіонів із 

надлишковими трудовими ресурсами доцільна політика стимулювання через 

надання податкових пільг та кредитів для створення робочих місць та 

стимулюванні підприємницької діяльності; для депресивних районів – 

створення сприятливих умов через звільнення від податків, використання 

прискореної амортизації та інше; для високорозвинених – запровадження 



63 

сприятливого режиму для інвестицій у галузі з метою активізації експортної 

діяльності [87, с. 97]. Окрему важливу роль у цьому процесі науковець надає 

регіональним адміністраціям. У Н. Юрченко та О. Колесова зазначено, що 

“модель інвестиційної діяльності – це інституціональний підхід до визначення 

організаційних основ взаємовідносин між державними і місцевими органами 

влади, який пов’язаний із політикою уряду або регіональної адміністрації у 

вирішенні питання реалізації інвестиційної діяльності” [77, с. 205-206]. Тобто, 

ефективна державна політика в інвестиційній сфері полягатиме у 

дистанціюванні свого впливу на “місцях” з метою самоорганізації 

економічного розвитку регіонів.  

Втілення ідей децентралізації інвестиційної діяльності із повним 

інституційним і інфраструктурним забезпеченням з боку як центральних, так і 

місцевих органів влади, тим не менше, не позбавляють від проблем пошуку 

джерел фінансування (насамперед, внутрішніх) – головної передумови для 

порушення т.з. “порочного кола бідності” слаборозвиненої економіки. Якщо в 

розвинених економіках бюджетні інвестиції спрямовують переважно у 

інноваційний, освітній, науковий простір, то в слаборозвинених країнах 

бюджетне асигнування спрямовується переважно в соціальний сектор. Тобто 

для перехідних економіки із обмеженими бюджетними доходами джерелами 

фінансування є: іноземні інвестиції; власні кошти підприємств й організацій; 

вільні кошти населення; кредитні ресурси банків [88, с. 49]. Задіяти їх в 

економіці можливо лише за умов макроекономічної стабільності та довіри з 

боку економічних суб’єктів.  

Важливе значення державного інвестування проявляється не тільки як 

сигнал для приватних інвесторів щодо надійності економіки країни, але й з 

метою перерозподілу ресурсів та балансу фінансового ринку. Це потрібно для 

зменшення розриву у розвитку регіонів (між розвиненими і депресивними), 

для забезпечення зменшення соціальної нерівності серед соціально 

незахищеними верствами населення тощо. Однак на думку С. Фролова такі 

інвестиції повинні мати невелику частку бюджетних витрат, оскільки 
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проконтролювати доцільність їх здійснення та ефективність використання 

досить складно [89, с. 4-5]. Проблема ефективного поділу інвестиційних 

ресурсів також є важливою для економіки перехідного типу з огляду на брак 

капіталу в економіці та нерівномірну структуру інвестиційних ресурсів. Як 

правило, в процесі лібералізації економіки, переважна більшість інвестицій 

зосереджуються в секторах, які не вимагають значних коштів для 

модернізації, таких як сільське господарство, сировинні та переробна 

промисловість або у фінансовому, зокрема у банківському секторі – тобто у 

найбільш ліквідні сектори економіки. Зважаючи на це, держава повинна 

створювати механізм переливу капіталів з фінансових ринків в реальний 

сектор економіки через надання державної підтримки інвестиціям, 

спрямованим у виробництво завдяки, наприклад, гарантіям та податковим 

пільгам (їх диференціація та зниження податкового навантаження для 

підприємств реального сектора економіки) [90, с. 113]. Таким чином, задача 

децентралізації інвестиційної діяльності відбуватиметься з поглибленням 

міжрегіонального співробітництва. Це дозволить у свою чергу реалізувати цілі 

та потенціал регіонального розвитку та ефективно розподіляти інвестиційні 

ресурси, зокрема іноземні, які переважно надходять в рамках міждержавних і 

міжурядових програм з науково-технічного й економічного співробітництва. 

Крім безпосереднього виконавчої і регулятивною функцій, державна 

інвестиційна політика виступає і як джерело міжнародної правової бази 

регулювання інвестицій, що стосується іноземних інвесторів, зокрема, 

завдяки: встановленню обмежень в окремих секторах економіки та розмірах 

частин уставного капіталу комерційних підприємств; застосуванню 

справедливого (преференційного) режиму, укладення регіональних договорів; 

гарантуванню захисту внаслідок націоналізації (компенсація) та репатріації 

прибутків, вільної конвертації грошової одиниці; пільгам при оподаткуванні 

та отриманні експортних субсидій; встановленню вимог інвесторам щодо 

використання внутрішньої, експортної продукції, забезпеченню торговельного 

балансу; персональним обмеженням іноземним працівникам (кількість у раді 
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директорів, візи); прозорості у роботі; субординації; соціальним питанням 

(охорони здоров’я, довкілля тощо) [91, с. 71-72]. Тобто існує прямий зв’язок 

між національними політиками і міжнародними стандартами регулюванні 

інвестицій3. Основними цілями, за визначенням ЮНКТАД, міжнародних 

регулятивних інструментів є: захист інвестицій, лібералізація інвестиційної 

діяльності, сприяння інвестиціям, регулювання інвестицій [92, с. 61]. Це 

необхідно, як вважає В. Лисица, для заохочення зовнішніх інвестицій, 

насамперед, в перехідні економіки, з одної сторони, та гарантування 

зовнішнім інвесторам справедливих “умов гри”, з другої [93, с. 57-57]. Тобто, 

вироблення національної стратегії інвестиційної діяльності для перехідних 

економік вимагає врахування зовнішньоекономічної складової, оскільки це 

безпосередньо матиме вплив на інвестиційний клімат країни та, зрештою, на 

обсяги надходжень іноземних інвестицій. Аналогічно до національного, 

регулювання на міжнародному рівні відбувається завдяки інструментам 

адміністративного, нормативно-правового, соціально-економічного характеру. 

Як зазначають науковці, інституційною основою для регулювання 

інвестиційної діяльності на національному рівні здійснюється в межах єдиного 

акту з регулювання допуску іноземного капіталу в економіку країни, або через 

сукупність правових актів (галузевих, міжгалузевих законів та підзаконних 

нормативних актів) [94, 3]. В залежності від ступеня відкритості економіки 

відбувається вибір методу регулювання іноземних потоків капіталу: якщо 

“єдиний акт” більш характерний для більш залежної від імпорту інвестицій 

економіки із централізованим механізмом регулюванні інвестиційної 

діяльності, то ліберальні економіки розроблять цільові різнорівневі 

нормативні акти. Такий диференційований підхід також викликаний потребою 

держави від конкретних інвестицій, який фіксується в інвестиційному 

законодавстві певних країн [87, с. 97]. Об’єднує вищезазначені підходи 

                                         
3 На сьогоднішній день міжнародні інвестиційні відносини регулюються трьома універсальними 
документами: Вашингтонською, Сеульською конвенціями та Договором до Енергетичної хартії 1994 року, які 
стосуються: розгляду інвестиційних спорів, страхуванні іноземних інвесторів, сприяння та захист інвестицій в 
енергетичній сфері [89, с. 31]. 
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(документи) перелік об’єктів контролю: правовий статус інвестора, інвестицій 

та їх форм; участь у власності; гарантування прав іноземному інвестору; 

система інвестиційних пільг та обмежень; репатріація прибутку; вимоги щодо 

результатів фінансової діяльності інвестора; антимонопольні заходи [95, с. 7].  

Науковці справедливо зауважують, що регулювання іноземних 

інвестиції пов’язано із протиріччями між перехідними та розвиненими 

економіками: для перших важливо зберігати контроль над потоками капіталів 

на своїй території, для других – мати правові гарантії при здійсненні 

інвестиційної діяльності в економіках з відносно вищим ступенем ризику [96, 

с. 14-15]. Якщо розвинені економіки переважно орієнтуються на фінансові 

стимули, перехідні використовують податкові стимули та адміністративні 

заходи, що пояснюється потребою у надходженні фінансових ресурсів. Крім 

того, на відміну від ринкової економіки, інвестиційний процес в перехідній 

економіці вимагає не тільки фінансових вливань, але також потребує 

формування правових, організаційних, моральних засад розвитку [2, с. 89].  

У процесі “відкривання” економіки для зовнішніх ринків, у тому числі, 

інвестиційних ресурсів, відтак, із зростанням мобільності капіталів, логічне 

буде припущення щодо зменшення ролі внутрішніх факторів (заощаджень, 

інвестицій) для акумуляції капіталів в економіці, оскільки нестача внутрішніх 

може бут компенсована зовнішніми. Тим не менше, як засвідчують результати 

досліджень економістів, інвестиції в економіки зростають лише із зростанням 

заощаджень. Цей феномен в економіці отримав назву парадокс Фельдштейна-

Хоріокі. Американські економісти М. Фельдштейн та Ч. Хоріока емпірично 

довели залежність зростання інвестицій в економіці від збільшення 

заощаджень. Тобто, якщо кейнсіанці стверджували, що нестачу інвестицій 

внаслідок низького рівня заощаджень можна компенсувати завдяки залученню 

іноземних інвестицій, то науковці на прикладі 21 країни ОЕСР в період 1960-

1974 рр. отримали високі показники залежності (коефіцієнти регресії) між 

зовнішніми надходженнями та внутрішнім заощадженням [97, с. 320-321]. Тим 

не менше, для перехідних економік ситуація може відрізнятись, особливо в 
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кризові періоді. Так, дослідники А. Зубарєв та П. Трунін проаналізували 

сучасні аспекти парадоксу Фельдштейна-Хоріокі. Науковцям вдалося виявити, 

що фінансова криза 2008 р. негативно вплинула на мобільність капіталу, 

відтак, це вплинуло на зменшення коефіцієнту кореляції між заощадженнями 

та інвестиціями порівняно із аналогічними дослідженнями американських 

науковців [98, с. 69]. Однак, економічний спад відображається на 

короткостроковій мобільності капіталу, що, зрештою, служить зменшенню 

залежності інвестиції від заощаджень, і вже в посткризовий період коефіцієнт 

кореляції знову починає зростати.  

Яскравим прикладом успішної структурної політики в умовах 

трансформації (“Політика реформ і відкритості”) являється Китай, де метою 

інвестиційної політики було прискорення економічного зростання. Китайська 

модель орієнтувалась на зовнішні інвестиції, для яких в країні були створені 

привабливі умови. Як зовнішні, так і внутрішні інвестиції були направлені 

саме на реалізацію економічної моделі. Тим не менше, досвід трансформації 

Китаю в процесі нарощування ВВП (в певному сенсі екстенсивного) країни за 

рахунок залучення іноземного капіталу у національну економіку і активізації 

внутрішніх інвестицій спровокувало певні диспропорції: 1) дисбаланс 

внутрішнього та зовнішнього попиту: коли економічна політика орієнтувалася 

переважно на зовнішньоекономічний простір, внутрішній розвиток був менш 

жвавим, однак під час фінансово-економічної кризи у 2008 р., саме внутрішній 

ринок дозволив уникнути перегріву економіки (завдяки масштабу); 2) “прірва” 

між показниками зовнішніх інвестицій та внутрішнього споживання; 

3) збільшення розриву у доходах держави і великих підприємств та доходів 

населення [99, с. 13].  

Тобто, виступаючи в інвестиційному процесі і як суб’єкт економіки, і як 

регулюючий орган, функції та пріоритети держави повинні змінюватись 

відповідно до цього. Ключовим завданням грошово-кредитної політики країни 

(через відповідні компетентні органи такі як центральний банк), повинно 

стати зниження рівня інфляції як передумови підвищення стимулів до 
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заощадження через зростання рівня процентних ставок. Завдяки зниженню 

інфляційних очікувань зростатиме мобільність капіталу. Таким чином, 

зниження ризиків для економічних агентів разом з якісним інституційним 

середовищем сприятиме надходженню інвестицій в економіку та репатріації 

капіталів резидентів. В процесі іноземного інвестування, проблеми 

бюрократичного характеру, слабке корпоративне управління та 

нерозвиненість фінансових інститутів являються основними перешкодами для 

надходження інвестицій ззовні в перехідних економіках. З метою 

ефективнішого залучення іноземних інвесторів, урядам країн перехідного 

типу необхідно лібералізувати процедуру реєстрації; знизити ціновий 

контроль; спростувати торгові бар’єри; сприяти розвитку приватного бізнесу, 

ліквідності фінансових установ; нівелювати бюрократичне втручання; 

зміцнити банківський нагляд; створити комерційно орієнтовану 

інфраструктуру; залучати іноземних інвесторів до процесу приватизації. 

Отже, проведений аналіз вітчизняної та міжнародної практики 

державного структурування інвестиційної діяльності в системі 

загальноекономічної політики дозволив сформувати наступні програмні та 

стратегічні пріоритети для перехідної економіки:  

1) поступова децентралізація регулювання інвестиційного процесу 

завдяки розвитку та гарантуванню різноманітних форм власності: розширення 

прав місцевих муніципалітетів щодо розподілу та регулювання інвестиційних 

ресурсів; розмежування відповідальності та функціональних обов’язків між 

усіма гілками влади в процесі реалізації коштів інвестиційних проектів; 

долучення регіонів до процесу формування стратегічних програм розвитку 

інвестиційної діяльності;  

2) збільшення кількості та підвищення ролі внутрішніх джерел 

накопичень (заощаджень) суб’єктів економічної діяльності для фінансування 

їх інвестиційних проектів;  

3) державна підтримка суб’єктів малого та середнього бізнесу 

фінансового, правового, організаційного та інформаційного характеру 
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(лібералізація підприємницької діяльності; податкові пільги; фінансування 

високотехнологічних, науково-технічних та соціальних проектів на 

безповоротній та кредитній основі, якісне інформаційне забезпечення щодо 

реалізації інвестиційних проектів);  

4) розробка державної програми щодо створення позитивного 

інвестиційного середовища та бізнес-простору завдяки політичній 

стабільності, забезпеченню простих та прозорих умов ведення бізнесу (не 

тільки для внутрішніх, але й зовнішніх економічних агентів), зниженню рівня 

корупції тощо;  

5) всебічна державна підтримка підприємств з централізованих 

інвестиційних фондів з переходом від безповоротного бюджетного 

фінансування до кредитування на поворотній і платній основі. Збереження 

безповоротного бюджетного фінансування переважно для соціально значимих 

об’єктів, які мають некомерційний (неприбутковий) характер і не мають 

власних джерел фінансування;  

6) реалізація централізованих капітальних вкладень і державного 

фінансування інвестиційних проектів чітко у відповідність з державними 

цільовими програмами і виключно на конкурсній основі при попередній 

експертизі кожної інвестиційної програми та проекту на предмет їх 

відповідності пріоритетам соціально-економічної політики і та економічної 

ефективності;  

7) фінансування державою високотехнологічних, інноваційних та 

освітніх проектів, з метою поступового впровадження їх наукових результатів 

та технологій у виробництві; 

8) посилення державного контролю та моніторингу за цільовим 

використанням коштів державного бюджету, що спрямовуються на інвестиції 

у формі безповоротного фінансування і кредитування; 

9) значне розширення практики спільного державно-приватного 

фінансування інвестиційних проектів, у тому числі із залученням інвестицій з 
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інших країн (як з державних, так і приватних фондів) для реалізації проектів 

та програм капітального будівництва; 

10) залучення іноземних інвесторів до процесу приватизації та сприяння 

формуванню спільних підприємств із компаніями із іноземним капіталом з 

урахуванням конкретних соціальних, економічних та екологічних зобов’язань 

для інвесторів;  

11) вдосконалення нормативно-правової бази регулювання інвестиційної 

діяльності з метою “пом’якшення” інвестиційного клімату в країні. 

Говорячи про структурні пріоритети державної політики регулювання 

інвестицій в перехідних економікам ми повинні розуміти систему заходів, які 

спрямовані на вдосконалення інституційної та організаційної складової 

інвестиційного процесу та активізацію акумулювання внутрішніх та 

надходження зовнішніх інвестицій. Важливо, що зважаючи на специфіку 

перехідної економіки, пріоритети повинні враховувати, з одного боку, питання 

поступової лібералізації економіки та відповідну зміну регулятивної політики 

держави, з іншого – питання стабільного та сталого розвитку економіки. 

 

Висновки до розділу 

Аналіз вітчизняних та зарубіжних наукової думки дозволив встановити, 

що в сучасних умовах 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 не тільки інвестиційних, але й 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”. 

Розробка якісних, апробованих, адаптивних підходів до регулювання 

інвестиційних процесів стає більш актуальною для ринкових економік, 

оскільки зі зміною функцій капіталу – від нагромаждувальної до 
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капіталоутворювальної, ризики, пов’язані із фінансовою системою, зростають. 

Відтак, доцільність державного регулювання інвестиційних процесів в 

перехідній економіці в сучасних умовах полягає у встановленні інституційних 

та організаційних умов інвестиційної діяльності, які повинні враховувати 

особливості розвитку перехідної економіки в умовах інституційної 

відсталості, міжнародної економічної інтеграції та макроекономічних шоків.  

Для перехідних економік інвестиції є передумовою ринкових 

перетворень, реструктуризації та модернізації господарства, що і зумовлює 

участь держави в інвестиційному процесі. Як важливий елемент сучасної 

ринкової економіки, інвестиційний процес вимагає правового оформлення, 

контролю та організації, і саме держава виступає його головним регулятором 

(прямим – з позиції гарантуючої та контролюючої інстанції, опосередкованим 

– через інституційно-правове та організаційно-економічне забезпечення), 

встановлюючи, в залежності від рівня розвиненості інститутів, нормативно-

правові рамки та організаційно-економічні умови, вплив яких залежить від 

стадії лібералізації економіки, рівня розвитку інститутів, стану та структури 

фінансово-економічної системи та участі на міжнародному ринку капіталів. 

Вивчення теоретичних моделей державного регулювання інвестиційних 

процесів дозволило виділити найбільш дієві та ефективні заходи. Зокрема, 

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. Також встановлено, що 

слабка інвестиційна активність в малих економіках пояснюється невеликими 

розмірами внутрішнього ринку, що є перешкодою для розвитку 

підприємництва та обмеженням стимулів до інвестування. 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, 
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натомість застосування конкретних регулятивних інструментів, в залежності 

від рівня розвитку ринкових відносин відповідає потребам нелінійного 

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.  

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. 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 динамічним, а його інструменти повинні змінюватись в 

залежності від зовнішніх та внутрішніх викликів та потреб. 

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. Проведений аналіз вітчизняної та міжнародної практики державного 

структурування інвестиційної діяльності в системі загальноекономічної 

політики дозволив сформувати програмні та стратегічні пріоритети для 

перехідної економіки. 

Основні наукові результати опубліковані в працях [100; 101; 102; 103] 
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РОЗДІЛ ІІ 

ЕКОНОМІЧНІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОГО 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 

 

2.1. Ефективність сучасних інструментів державного регулювання 

інвестиційної діяльності в перехідних економіках 

Визначення ефективності регулювання інвестиційної діяльності з метою 

проектування та застосування цього досвіду в умовах вітчизняної економіки 

потребує дослідження особливостей інструментів державного контролю ринку 

капіталів в економіках, наближених за своєю господарською структурою та 

укладом до української. Багато вітчизняних економістів часто порівнюють 

українську економіку або зіставляють результати економічної діяльності з 

країнами Центрально-Східної Європи (ЦСЄ). Це видається цілком логічним, 

адже, по-перше, більшість із цих країн досягли значного успіху у процесі 

євроінтеграції, по-друге – ці країни також є колишніми країнами 

“соціалістичного табору”, які долали процес ринкової трансформації економік. 

Тобто, прогрес у питанні євроінтеграції можна вважати критерієм успішності 

економічної політики. Отже, динаміка розвитку економік деяких країн є 

показовою (Додаток Б): якщо українське ВВП протягом 1990-2016 рр. 

лишився майже незмінним (найгірше значення серед усіх країн), тоді як 

найближча за обсягами та структурою економіка Польщі продемонструвала 

рекордне зростання у більше ніж на 7 раз (від 65,97 до 471,4 млрд) [104]. 

Навіть серед пострадянських країн, економіка Україна за показником 

зростання реального ВВП протягом 1990-2016 рр. є найгіршим [104]. Такі 

невтішні результати криються зокрема у відсутності стратегічного бачення 

ролі держави у розвитку економіки та невдалого використання політики т.з 

“Вашингтонського консенсусу” під супроводом МВФ. Як зазначає 

О. Молдован,  “… фундаментальною помилкою було хибне сподівання, що 

для успішної економічної трансформації достатньо зруйнувати 

адміністративну машину, а ринок згодом магічним чином "сам все 
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відрегулює"” [105]. Натомість, модель пострадянської економіки, насамперед, 

повинна була орієнтуватись на ринкові механізми із усіма її ризиками та 

можливостями, такими як міжнародні потоки капіталів. В Україні було обрано 

варіант залучення кредитних коштів, замість формування інвестиційно 

привабливої моделі економіки. За статистичною базою Trading Economics, 

обсяги надходжень ПІІ до України в період 1998-2017 рр. надходило в 

середньому 1,038 млрд дол. США, що перевищує аналогічний показник 

Болгарії (181,3 млн євро), Хорватії (404,3 млн євро), Румунії (374,2 млн євро), 

Угорщини (692,1 млн євро), натомість, значно поступається показнику Чехії 

(48,514 млрд євро) та Польщі (96,7 млрд євро). Таким чином, станом на кінець 

2015 р., з-поміж зазначених країн Україна, остання за обсягом акумульованих 

інвестицій [106].  
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Рис. 2.1. ПІІ до країн ЦСЄ, млрд дол. США, 1981-1996 рр. (зроблено за: 

[107, с. 97]) 
 

Включення країн ЦСЄ до світового ринку капіталів було досить 

поступовим та складним, зважаючи на обсяги інвестицій (рис. 2.1 та 2.2). 

Йдеться за період 1980-1995 рр., коли в умовах глибокої соціально-

економічної рецесії, що проявлялась високими обсягами інфляції (в окремих 

випадках гіперінфляції), відсутністю конвертованості валют країн ЦСЄ, 

слаборозвиненою інфраструктурою та сферою послуг, нестабільною 

політичною ситуацією. Ситуація почала змінюватись після 1995 р., коли в 
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результаті соціально-економічних реформ, обсяги ПІІ почали збільшуватись. 

Як зауважують науковці, докорінно змінити ситуацію вдалося лише 

Угорщині, Чехії та Польщі, що проявлялось, насамперед, у створенні 

сприятливого інвестиційного клімату, що зрештою мало значний позитивний 

вплив на обсяги ПІІ [107, с. 98].  
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 Рис. 2.2. ПІІ до країн ЦСЄ, млрд дол. США, 1989-1998 рр. (акумульовані 

показники) (зроблено за: [107, с. 98]) 
 

Пріоритети на початковій стадії ринкової адаптації в країнах ЦСЄ були 

скеровані на: лібералізацію (цін і торгівлі, зовнішньоекономічної діяльності, 

ринку робочої сили та відмова від планово-адміністративної розподільчої 

системи); приватизацію (зміна відносин власності, запровадження процедури 

банкрутства, ліквідація монополій); макростабілізацію (антиінфляційна 

політка, реформа податкової політики (збільшення доходної частини), 

врегулювання зовнішніх розрахунків через зниження зовнішньої 

заборгованості, реструктуризації або списання частини боргу) [108, с. 28]. Як 

видно, всі цілком відповідає ідеї саме поступової лібералізації, яке було 

досліджено в попередньому підрозділі дисертації, тобто, лібералізації з 

виконанням державними інститутами певних регулятивних функцій з метою 

запобігання економічним шокам, зокрема, нагромадження зовнішнього боргу.  

До загальних характеристик іноземного інвестування в країнах ЦСЄ 

можна віднести: невеликий середній обсяг іноземних інвестицій (від 100 тис. 
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до 10 млн дол. США); обережний характер інвестування (найбільша кількість 

проектів реалізуються у сфері торгівлі та послуг; найдорожчі – у торгівлі, 

зв’язку, транспорті та промисловості). Стимулювання інвестиційних процесів 

відбувалось завдяки засобам, які максимально полегшують економічну 

діяльність інвесторів. Враховуючи це, в країнах ЦСЄ створювались усі умови 

для заохочення, насамперед, іноземних інвестицій, оскільки фінансові 

можливості внутрішніх інвесторів були значно обмеженішими. Стимулювання 

інвестиційної діяльності полягало у: звільненні (тимчасовому) від сплати 

податків; допуску інвестувати у вільні митні зони; безперешкодному ввезенні 

машин і устаткування; наданні грантів для створення робочих місць, 

підготовці і навчанні працівників; реалізації за низькими цінами будівельних 

майданчиків та інфраструктури [109, с. 73]. 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.  

Натомість, інвесторам висувають певні умови, наприклад, щодо 

кількості інвестицій, екологічних та соціальних зобов’язань чи відносно 

кількості робочих місць. Важливим фактором також є стабільність банківської 

системи, оскільки він характеризує та визначає внутрішній ринок країни. 

Ефективність зазначених вище заходів в процесі їх впровадження в перехідній 

економіці залежіть також від: 1) забезпечення якісним інституційним 

підґрунтям – створенням правової основи функціонування суб’єктів 

інвестиційної діяльності; 2) існування конкурентоспроможного ринку цінних 

паперів із частиною операцій на ринку саме із державними цінними паперами; 

3) адекватного встановлення норми банківських резервів та 4) системи 

оподаткування учасників інвестиційного ринку [110, с. 145].  

Існує чимало досліджень pro et contra щодо доцільності запровадження 

інвестиційних пільг (англ. – investment allowance) або податкових стимулів (tax 
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incentives) для інвесторів, однак ніхто не заперечить, що це є ефективним 

інструментом залучення зовнішніх інвестицій (переваги та недоліки 

податкових стимулів наведені у Додатку В). Податкові пільги більше 

використовуються саме в перехідних економіках, натомість розвинені 

економіки пропонують деякі фінансові стимули (англ. – financial incentives). 

Країни з перехідною економікою, як правило, мають більш високі податки на 

прибуток і менший вибір стимулів. У цих країнах інвестиції в окремих 

секторах бувають у вигляді стимулів, таких як інвестиційні надбавки або 

податкових кредитів. Часто інвестиційні пільги доступні в спеціальних 

економічних зонах (СЕЗ), в межах яких експорт просуваються або завдяки 

податковому (митному) звільненні або через часткове або повне звільнення від 

податку на додану вартість [111, с. 119]. Тим не менше, серед деяких країн 

ЦСЄ податкові пільги для інвесторів використовуються по-різному (табл. 2.1). 

Перелік основних видів фіскальних (податкових) пільг та стимулів для 

інвесторів наведено у Додатку Ґ.  

Таблиця 2.1 

Інвестиційні стимули в країнах ЦСЄ (складено за: [112, с. 37]) 
Країна Польща Чехія Словаччина Угорщина Румунія Болгарія Сербія 

В
ид

 с
ти

м
ул

ів
 

Інвестиційні гранти ● ● ● ● ● ● ● 
Субсидії на зайнятість ● ● ● ● ●  ● 
Гранти на навчання  ●  ●  ●  
Знижка або звільнення 
від податку на 
прибуток 

● ● ● ●   ● 

Звільнення від податку 
на нерухомість ●    ●   

Звільнення від інших 
податків     ● ● ● 

Продаж нерухомості за 
зниженою ціною  ● ●   ●  

Інші     ●  ● ● 
 

Вважається, що з-посеред країн ЦСЄ найбільш гнучка і розвинена 

система податкових пільг розроблена в країнах т.з. “Вишеградської четвірки” 

– Чехії, Угорщині, Польщі та Словаччині. Саме тому розглянемо приклади 

саме цих країн. Досвід цих країн важливий для України, оскільки, з одного 

боку, незважаючи на великі можливості отримання податкових пільг в Україні 

закріплених законодавчо [113, с. 123-124], “буму” надходження інвестицій не 
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спостерігалось, з іншого, зазначені країни здійснювали координацію 

інвестиційної політики з євроінтеграційними процесами.  

Так, в Чехії інвестиційними стимулами є т.з. “схеми допомоги”, і до тих 

пір, поки інвестори залишатимуться в рамках цих “схем” вони можуть 

уникати тривалих і дорогих процедур перед Європейською комісією. На 

сьогодні, Чехія пропонує стимули лише виробничому секторі (до липня 

2008 р. також були пільги для бізнес та технологічних центрів).  

Для отримання цих пільг інвестор повинен виконувати такі вимоги: 

1) запустити нове виробництво, розширити існуюче або модернізувати з 

дотриманням усіх вимог сучасного виробничого процесу; 2) вкласти 50-60-100 

млн чеських крон (в залежності від рівня безробіття регіону, в якому 

реалізується інвестиційний проект; щонайменше половина від суми інвестицій 

повинна йти у акціонерний капітал) на придбання довгострокових 

матеріальних і нематеріальних активів; 3) щонайменше 60 % від обсягу 

вкладень повинно інвестуватись у машинне обладнання; 4) після закінчення 

дії інвестиційних пільг, інвестор зобов’язаний зберегти суму інвестицій 

протягом не менше п'яти років (те ж саме стосується кількості робочих місць); 

5) інвестиційний проект повинен повністю відповідати вимогам екологічних 

стандартів Чехії.  

Стимули інвесторам у виробничий сектор передбачають: податкові 

пільги (до 5 р.; до вступу в ЄС – до 10 р.); гранти для створення нових робочих 

місць; гранти для підготовки і перепідготовки кадрів; передача надання землі 

за пільговою ціною. В залежності від рівня безробіття в регіоні, інвестори 

також отримують гранти від створення робочих місць: в районах, де рівень 

безробіття вище 50 % інвестору передбачається пільга розміром 50 тис. 

чеських крон за одне робоче місце, або пільги на кваліфікацію працівника 

розміром 25-45 % від вартості витрачених коштів. 

Для отримання пільг у технологічному секторі інвесторам до 2008 р. 

висувались вимоги щодо мінімальної кількості інвестицій та створення 

робочих місць: для технологічних центрів це 15 млн чеських крон та 15 
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робочих місць; для бізнес центрів – 30 млн та 50 робочих місць. Виконання 

цих вимог гарантувало інвестору отримання знижок для підприємницької 

діяльності, які покривали експлуатаційні витрати та витрати на підготовку або 

перепідготовку кадрів (до 100 робочих місць – 100 тис. крон, більше 100 місць 

– 150 тис). Для отримання цих пільг, інвестор повинен був: інвестувати у нове 

виробництво або розширити існуюче; здійснювати інвестиційний проект в 

регіоні, середній рівень безробіття перевищує 14%; вкласти інвестиції в обсязі 

10 мільйонів крон; створити як мінімум 10 нових робочих місць. Після 2008 р. 

(ми це пов’язуємо із вступом до ЄС) міністерство промисловості і торгівлі 

дещо змінило умови надання пільг інвесторам, що розширило існуючи 

стимули: подовжили полегшений період оподаткування, збільшили гранти для 

створення нових робочих місць, знизили мінімальну частку інвестицій у 

машинне обладнання [114, с. 21-25; 115, с. 27-30]. 

В Угорщині інвестиційні пільги підпадають під низку нормативних 

документів, що регулюють отримання певних інвестиційних стимулів: Указ 

про державну допомогу, Указ про заохочення інвестицій, Закон про 

корпоративні податки та Постанова щодо інвестиційного податкового 

стимулювання. Відповідно до Указу про державну допомогу інвестиційними 

стимулами вважаються: безкоштовних грантів та кредитів; податкові пільги; 

отримання нерухомого майна або право користування нерухомим майном; 

субсидованих гарантійних внесків, зборів факторингу та лізингових платежів. 

В межах Указ про заохочення інвестицій гарантується отримання допомоги у: 

технологічному розвитку нових підприємств; заохоченні прямих 

капіталовкладень в Угорщину; субсидіюванні навчання; інвестування в 

наукові дослідження і розробки (R&D). Отримання пільг в межах 

вищеописаного Указу відбувається в рамках відповідних “схем допомоги”, що 

також включає тендер. Отримання пільг без тендерного процесу можливе у 

випадку, коли: інвестиційний проект має велике значення для розвитку 

економіки загальною сумою понад 50 млн євро; в регіональних сервісних 
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центрах витрати на створення нових робочих місць, підготовку та 

перепідготовку кадрів сягають обсягу у 10 млн євро.  

В Угорщині діє т.з. система надання податкових пільг на розробки 

(development tax allowance). Її перевага полягає в тому, що вона надає право 

платнику зменшувати свої річні податки до 80 % протягом 10 р. Вони 

передбачають: інвестиції вартістю 3 млрд форинтів (близько 12 млн євро); 

інвестиції вартістю 1 млрд форинтів (близько 4 млн євро) в конкретні регіони 

(North Alföld, North-Hungary, South-Alföld, South-Dunántúl); інвестиції у 

створення нових робочих місць; спеціальні інвестиції вартістю щонайменше 

100 мільйонів форинтів (близько 400 000 євро). Йдеться за інвестиції: що 

сприяють поліпшенню гігієнічних стандартів виробників продуктів 

харчування; R&D; у компанії, що котируються на фондових ринках, 

починаючи з 1 вересня 2008 р.; у розвиток кінематографу; у розвиток 

електронних телекомунікаційних мереж та послуг широкосмугового 

Інтернету; в охорону навколишнього середовища); в поточній у діяльність 

МСП вартістю щонайменше 500 млн форинтів.  

Важливо відзначити, Угорщина пропонує найширший вибір 

індустріальних парків в регіоні ЦСЄ, де інвестори можуть вибирати з більш 

ніж 206 діючих промислових парків під реалізацію своїх проектів, для яких 

створюють дуже сприятливі умови, зокрема: забезпечення відповідною 

інфраструктурою, необхідною для виробництва; сприяння в розвитку 

професійної кооперації в цілях скорочення витрат виробництва; надання 

широкого спектру якісних банківських, митних, адміністративних та 

консультаційних послуг тощо [114, с. 26-29; 115, с. 31-35]. 

Система інвестиційних стимулів в Польщі вважається досить 

ліберальною. Незалежно від організаційно-правової форми або джерел 

походження ресурсів, інвестор може претендувати на отримання певних пільг. 

Подібно до Чехії, після інтеграції до ЄС, підходи до застосування 

інвестиційних пільг в Польщі дещо змінились. Сучасні стимули для залучення 

інвесторів, в тому числі регіональні, горизонтальні і галузеві інструменти 
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допомоги, відповідають правилам ЄС про державну допомогу. Досить 

зразковим є досвід надання пільг на регіональному рівні. В Польщі 

практикується система пільг (Multi Annual Support Programme), доступних 

лише для великих, підприємств, що інвестують у пріоритетні галузі економіки 

та відповідають певним вимогам щодо суми інвестицій, кількості створення 

робочих місць та галузі інвестування (табл. 2.2). Програма підтримки включає 

в себе кілька інструментів допомоги, наприклад, корпоративні податкові 

пільги (якщо інвестиції розташовані в СЕЗ), пільгові умови придбання землі, 

грошові субсидії і пільги на податок на нерухомість.  

Таблиця 2.2 

Допомога призначена для покриття витрат, пов’язаних зі створенням 

нових робочих місць (А) та вкладених інвестицій (Б) в Польщі 

(складено за: [115, с. 38]) 
Пріоритетні галузі для 

інвестування 
Кількість створених 
робочих місць, од. 

Сума інвестицій, 
млн. злотих 

Сума допомоги 

Автомобілебудування, 
електроніка, авіація, 
біотехнології (А) 

250 40 

Від 3,200 до 18,700 
тис. злотих 

Аутсорсинг бізнес 
процесів (центри 
обслуговування, IT-
кластери) (А) 

250  

R&D (A) 35 3 
Значні інвестиції в інші 
сектори економіки (Б) 500 1 

1-10 % від суми 
інвестицій 

Автомобілебудування, 
електроніка, авіація, 
біотехнології (Б) 

50 160 

Значні інвестиції в інші 
сектори економіки (Б) 500 1 

 

Важливим інструментом залучення інвестицій є СЕЗ, які в Польщі 

створені згідно із розпорядження уряду, який визначає обсяг державних 

стимулів, призначених для підприємців, що здійснюють свою діяльність на 

цих територіях. В даний час в Польщі існує 14 СЕЗ (Додаток Д), в межах яких 

надаються інвестиційні пільги. Отримання пільг в межах СЕЗ передбачає 

інвестицій у формування нового бізнесу, диверсифікацію виробництва або 
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придбання існуючого бізнесу, який знаходиться в стадії ліквідації або закрити. 

Аналогічно до угорського досвіду, в Польщі також надають інвестиційні 

пільги у розвиток R&D, МСП та слаборозвинених територій [114, с. 30-33; 

115, с. 36-40].  

Таблиця 2.3 

Вимоги на отримання інвестиційних пільг за секторами в Словаччині 

(складено за: [115, с. 48]) 

Виробництво Технологічні 
центри 

Центри 
стратегічних 

послуг 
Туризм 

- створення нового виробничого 
об'єкту, розширення існуючого або 
диверсифікації через виведення або 
докорінне зміна виробничого 
процесу; 
- - інвестиції в розмірі 14 мільйонів 
євро на придбання довгострокових 
матеріальних і нематеріальних 
активів. Ця цифра зменшуватись до 
7 млн євро, якщо інвестиції 
спрямовані на регіони з вищим 
рівнем безробіття, ніж в середньому 
по країні, і до 3,5 млн євро, якщо 
рівень безробіття перевищує на 50% 
аналогічне значення;  
- якщо інвестиції здійснюють МСП, 
мінімальний обсяг інвестицій 
зменшений вдвічі. Більше половини 
суми вкладу повинна походити з 
власних джерел інвестора. 

- розробка 
нового 
технологічного 
центру або 
розширення 
існуючого; 
- мінімальна 
сума 
інвестицій – 
500 млн євро, 
50% яких – 
власних 
джерела 
інвестора; 
- мінімум 60 % 
працівників 
повинні мати 
вищу освіту. 

- розробка 
нового 
центру 
стратегічних 
послуг або 
розширення 
існуючого; 
- мінімальна 
сума 
інвестицій – 
400 млн євро, 
50% яких – 
власних 
джерела 
інвестора; 
- мінімум 30 
% 
працівників 
повинні мати 
вищу освіту. 

- розробка нового 
комплексного 
туристичного центру або 
розширення існуючого; 
- придбання нового 
технологічного 
обладнання, 
призначеного для 
надання послуг вартістю 
не менше 40 % від 
загальної суми витрат;  
- мінімальна сума 
інвестицій – 10 млн євро, 
5 млн – регіонах, де 
рівень безробіття вищий, 
ніж в середньому по 
Словаччині, 3 млн – в 
регіонах, де рівень 
безробіття перевищує на 
50% аналогічне значення; 

 

Стимуляційне сприяння інвестиціям в Словаччині здійснюється в межах 

Акту інвестиційної допомоги (діє з 2008 р.), який імплементований до 

відповідних структур Європейської комісії (далі – Єврокомісії). Дія Акту 

розповсюджується на такі вили інвестиційних проектів: виробництво; 

технологічні центри; центри стратегічних послуг; туризм. Допомога може 

бути: у грошовій формі на придбання довгострокових матеріальних і 

нематеріальних активів); як знижений податок на прибуток; гранти на 

створення нових робочих місць; отримання нерухомості за дисконтною ціною. 

Для отамання допомоги, інвестиційний проект повинен відповідати певним 

вимогам, в залежності від сектору інвестування (табл. 2.3). У Словаччині, 
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подібно до попередніх прикладів, існують також певні субсидії для інвесторів 

в межах індустріальних парків [114, с. 34-38; 115, с. 47-49].  

Про важливість привабливості внутрішнього ринку для розвитку 

інвестиційних процесів йшлося у першому розділі. Фінансова стійкість 

суб’єктів економіки позначається на інвестиційному процесі, оскільки 

фінансове становище підприємства впливає на його здатність замінювати 

зовнішні джерела фінансування внутрішніми. Внутрішні джерела інвестицій 

складаються з амортизації як засобу заміни капіталу і нерозподіленого 

прибутку, відтак джерела нових інвестицій. Амортизація в Чехії регулюється 

законами і нормами, які дозволяють підприємствам проводити лінійну (англ. – 

linear depreciation або stright-line), прискорену (accelerated) та надзвичайну 

(extraordinary) амортизацію для різних категорій капітальних товарів в 

установленому розмірі. Відповідно до законів бухгалтерського та податкового 

обліку, витрати на річну амортизацію визначаються як певний відсоток від 

балансової вартості. Засоби вартістю 40 тис. крон підлягають амортизації. 

Термін тривалості корисного використання капіталу коливається від 3 до 

50 рр. Амортизація капіталу поділяється на п’ять категорій: 3 (комп’ютери та 

обладнання), 5 (авто, меблі і т.п.), 10 (тяжкі транспортні засоби), 20 

(трубопроводи, дерев’яні будівлі, шахти тощо) або 50 р. (дороги, будівлі, 

тунелі, мости тощо). В залежності від категорії, норми амортизації 

коливаються від 2 % річних (0,5 % в квартал) для нерухомості до 25 % для 

сфери IT і комп’ютерних технологій [116, с. 10-11; 117, с. 2-3].  

В Польщі амортизаційні відрахування чітко розподілені за 

нематеріальними і матеріальними засобами. Амортизаційні відрахування на 

основні засоби вартістю починаючи від 3,5 тис. злотих. Нематеріальні активи 

амортизуються з використанням лінійного методу відповідно до таких видів 

діяльності: комп’ютерне та програмне забезпечення – від 5 до 15 рр., 

реалізація авторського права – 5 р. Відповідно до Закону про бухгалтерський 

облік та на підставі окремих правил, оцінка початкової вартості основних 

фондів для відрахування амортизації, можуть бути скоректовані. Чиста 
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балансова вартість основних фонів встановлюється в результаті коригування 

оцінки і не повинна бути вище, ніж реальна вартість. Основні засоби 

амортизуються також лінійним методом. Основні засоби вартістю понад 3,5 

тис. злотих підлягають компенсації за річними нормами амортизації. Основні 

(стандартні) норми амортизації (в річному вимірі) для активів бувають: 

нерухомість – 2,5 %; технологічне обладнання та машини – 4,5-25 %; 

транспорті засоби – 20 %; комп’ютери та обладнання – 30 %. Норми 

амортизації відрізняються в залежності від видів основних засобів: 

нерухомість – 10 р.; нежитлова нерухомість – від 10 до 40 рр.; транспортні 

засоби – 30 міс.; інші активи: якщо початкова вартість не перевищує 25 тис. 

злотих – 24 міс.; якщо початкова вартість перевищує 25 тис. злотих – 36 міс.; в 

інакших випадках – 60 міс. [118, с. 1-2; 119, с. 11-12].  

В Румунії застосовують наступні методи амортизації: прямолінійний; 

зменшення залишкової вартості (може бути застосований лише до певних 

видів активів). При використанні цього методу, коефіцієнт від 1,5 до 2,5 

застосовується як ставки прямолінійної амортизації, в залежності від терміну 

тривалості корисного використання активів; прискорений амортизації 

(застосовується для технологічного обладнання та патентів). Прискорений 

метод дозволяє вирахування в розмірі до 50 % в залежності від вартості активу 

протягом першого року експлуатації. Діапазони допустимих строків 

амортизації для певних категорій активів в Румунії поділяються на: 

1) нерухомість: офіси та промислові будівлі – від 40 до 60 рр.; будівлі 

торговельного значення (наприклад, магазини) – від 24 до 36 рр.; 2) моторний 

транспорт – від 4 до 6 рр.; 3) ІТ-обладнання – від 2 до 4 рр.; меблі – від 9 до 

15 рр.; 4) телекомунікаційне обладнання – від 4 до 6 рр. [120, с. 30].  

В Угорщині амортизація здійснюється переважно за прямолінійним 

методом. Трирічна програма амортизаційних відрахувань (33 % в рік) 

передбачена для комп’ютерного, офісного, медичного, енергозберігаючого та 

високотехнологічного обладнання; моторний транспорт амортизується 

протягом 5  р. (20 % в рік); інакші зафіксовані основні засоби мають ставку 
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амортизацію на рівні 14,5 % в рік. Податкова амортизація може бути 

прискорена шляхом застосування 50 %-ної ставки (замість 33 % або 14,5 %) 

для комп’ютерів та їх аксесуарів або нового матеріального обладнання, 

купленого або виробленого в 2003 р. або пізніше4. Обладнання для відео та 

кінопродукцію амортизується на рівні 50 %. Відповідно, на споруди 

довготривалого користування ставка на рівні 2 % (на 50 р.); середньої 

тривалості – 3 %; короткотривалого – 6 %; для орендованих приміщень – 5 %. 

Також в країні діє система оцінки вартості основних фондів відповідно до 

поточної ринкової вартості, що закладається зрештою у ставку 

амортизаційних нарахувань [121, с. 12-13].  

Таким чином, враховуючи усі існуючи можливості для розвитку бізнес-

середовища (як для внутрішніх, так і для зовнішніх підприємств), яке 

створювалось протягом багатьох років в процесі проведення ринкових 

реформ, лібералізації та імплементації норм ЄС, країнам ЦСЄ вдалося 

досягнути чималих результатів для розвитку підприємництва та активізації 

інвестиційних процесів. Показники загальної кількості, показників 

працевлаштованості та валової доданої вартості МСП по країнах ЄС наведено 

у додатку Е. Так, згідно Євростату, в 28-ми країнах ЄС існує близько 22,3 млн 

МСП (це 99,8 % від загальної кількості підприємств), на яких 

працевлаштовано 67 % працюючого населення, створюючи в середньому 

57,5 % валової доданої вартості. Серед досліджуваних країн найбільша 

кількість МСП функціонує в Польщі (понад 1,5 млн од.), яке забезпечує 

68,9 % робочих місць та створює понад 50 % валової доданої вартості в країні. 

В Чехії МСП налічує більше 1 млн од., які забезпечують майже 70 % 

працюючого населення роботою та створюють 56 % доданої вартості. В 

Угорщині та Румунії МСП нараховують понад 528 та 425 тис. од. відповідно 

[122]. Тобто можна заключити з огляду, що в умовах конкурентного 

середовища ЄС, країни останніх “хвиль розширення” (переважно країн ЦСЄ), 

                                         
4 Інформація станом на 2015 р. 
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активізація інвестиційних процесів та розвиток бізнес-середовища стали 

ключовим для динаміки економік досліджуваних країн. Крім того, МСП в 

перехідних економіках є динамічними та активними інвесторами закордоном. 

Наприклад, 75 % МСП Польщі та Естонії інвестують закордоном, третина в 

Чехії та Угорщині [123, с. 112].  

Розвиненість внутрішнього ринку, у тому числі, завдяки суб’єктам МСП 

надає йому гнучкості. У часи певних економічних шоків, внаслідок зовнішніх 

і внутрішніх причин, для перехідних економік вкрай важлива диверсифікація і 

у структурі, і у джерелах надходжень капіталу. В країнах із слаборозвиненою 

фінансовою системою банківські установи не стикаються із конкуренцією, 

натомість отримують легкий доступ на ринок та великі доходи від 

кредитування в державному та приватному секторі. Наслідки від такої ситуації 

бувають різними. Наприклад, за спостереженнями П. Кольєра, банки в Африці 

є дуже прибутковими, рентабельність власного капіталу варіюється на рівні 

15-25 %. Автор зауважує, що кредитування великого бізнесу та деяких 

державних програм є в межах т.з. “зон комфорту”, а фінансування проектів 

МСП, незважаючи на наявний потенціал останніх, не забезпечує інвесторів 

відповідними стимулами [85, с. 17]. Це призводить до нерівномірної 

капіталізації економіки. Малі суб’єкти економіки декларують збитки та 

нарощують боргові активи, або й взагалі банкрутують. Натомість, великі 

“гравці” вводять свої активи. За таких умов виникає потреба переосмислення 

поточного стану інвестиційної діяльності, насамперед, в аспекті існуючих 

деструктивних чинників. Тут йдеться за: інституційні “пастки” та бар’єри 

різного характеру (складна нормативно-правова база, корупція, неефективні 

державні гарантії тощо); відсутність взаємодоповнювального характеру 

державних і приватних інвестицій як наслідок слабкого державно-приватного 

партнерства; виникнення фінансових “бульбашок” та надлишкового 

віртуального капіталу через неефективне використання інвестицій; низький 

рівень заощадження в населення, з яких 44 % зберігають у готівковій формі 

(станом на другий квартал 2013 р.), відтак, перетворення їх в інвестиційний 
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капітал значно ускладнений; як наслідок з попереднього, традиційне від’ємне 

значення співвідношення депозити/кредити як серед населення, так і в бізнес-

середовищі з поступовим витісненням вітчизняним (олігопольним) капіталом 

іноземного; слабку інвестиційну активність середнього та великого бізнесу 

(малий бізнес не береться до уваги) через існуючий потужний податковий 

тиск (за даними Держказначейства України, ефективна ставка податку 

збільшилась з 12 до 30 % в період з останнього кварталу 2012 р. – середини 

2013 р., у той же час їх доходи зменшились майже на 100 млрд грн); виведення 

доходів великих (олігархічних) підприємств в офшори, таким чином 

сплачуючи вагому частку податків в бюджет інших країн, замість наповнення 

вітчизняного (наприклад, збільшивши свої доходи на 11,3 % у 2012 р., 

металургія та хімічна промисловість – найбільш “олігархічно-підконтрольні” 

галузі, сплатили лише 2,1 % від загальної кількості податків); “м’яка” політика 

держави щодо моніторингу та контролю за реалізацією не тільки масштабних 

інвестиційно-інфраструктурних проектів (наприклад, в процесі підготовки до 

Євро-2012), але й на рівні освоєння капіталу в окремих галузях та секторах 

економіки та ін.  

Тобто, за умов розвиненості превентивних інструментів, що 

попереджають кризові наслідки, можна мінімізувати негативні наслідки для 

національної економіки. Важливим завданням для урядів країн з перехідними 

економіками враховувати можливості коливань на світових і регіональних 

фінансових ринках у своїх програмах макроекономічної стабілізації, відтак, 

мати певний запобіжний інструментарій для знешкодження негативних 

наслідків від зовнішніх шоків. У Н. Наконечної стисло згруповано основні 

інструменти та заходи щодо подолання негативного впливу міжнародного 

ринку капіталів на прикладі деяких країн ЦСЄ, у тому числі й України (табл. 

2.4). Таким чином, поліпшення інвестиційного клімату в багатьох країнах, що 

розвиваються, впливає на швидке зростанні ПІІ. У багатьох країнах з низьким 

і середнім рівнем доходу здійснені кроки в односторонньому порядку або 

відповідно до багатосторонніх і регіональних угод, з метою покращення 
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інвестиційних процесів шляхом ослаблення обмежень в деяких секторах та 

вдосконалення корпоративного управління. 

Таблиця 2.4 

Заходи з подолання негативного впливу світового ринку капіталу на 

ринки капіталу країн ЦСЄ (зроблено за: [124, с. 323]) 

 

Таким чином, поліпшення інвестиційного клімату в багатьох країнах, що 

розвиваються, впливає на швидке зростанні ПІІ. У багатьох країнах з низьким 

і середнім рівнем доходу здійснені кроки в односторонньому порядку або 

відповідно до багатосторонніх і регіональних угод, з метою покращення 

інвестиційних процесів шляхом ослаблення обмежень в деяких секторах та 

вдосконалення корпоративного управління. У той же час, кращі 

макроекономічні умови, такі які високі темпи зростання ВВП, підвищення 

відкритості у зовнішній торгівлі, зниження зовнішнього боргу, а також 

стабільність валютного курсу, знизили ризики інвестиційної діяльності. Саме 

тому, в країнах із більш сприятливим інвестиційним кліматом вдалося 

Країни Заходи з подолання негативного впливу 

Угорщина 

– визначення ефективного курсу національної валюти, який відповідає 
економічній ситуації; 
– зменшення рівня зовнішньої заборгованості; 
– зменшення рівня корупції; 
– зниження процентної ставки; 
– посилення контролю за використанням іноземного капіталу. 

Чехія 

– обмеження фінансової лібералізації для зменшення обсягів відпливу 
капіталу; 
– посилення вимог до інвесторів, які здійснюють короткострокові 
вкладення; 
– зменшення частки іноземного капіталу в економіці. 

Польща 

– проведення зваженої бюджетної політики ліквідації дефіциту рахунку 
капіталу; 
– проведення заходів щодо експансії на зовнішніх ринках; 
– диверсифікація ризиків, пов’язаних з залежністю національного ринку 
капіталу від ринків капіталу Європи. 

Україна 

– зниження ступеню залежності від іноземного капіталу (в банківській 
системі, міжнародних кредитів); 
– встановлення адекватної економічній ситуації процентної ставки; 
– раціоналізація грошової політики подолання інфляції та стабілізації 
курсу гривні; 
– посилення контролю за захистом прав інвесторів. 
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збільшити залучення ПІІ по відношенню до ВВП. Зокрема йдеться за: 

(а) поліпшення доступу до інфраструктурних та інституційних засобів; 

(б) забезпечення стабільної, послідовної та прозорої регуляторної та 

нормативно-правової бази та зниження бюрократії; та (в) імплементація 

міжнародних механізмів управління. Важливим фактором для активізації 

інвестиційних процесів в перехідних економіках є розвиток галузей 

господарства із вищими конкурентними перевагами, які можуть становити 

особливий інтерес для інвесторів. У випадках, коли ринок не забезпечує 

ефективний розподіл ресурсів та розвиток економіки, ринок змінюється та 

регулюється певними державними інститутами, натомість, неефективність 

часом застарілого державного апарату та її форм регулювання економічними 

процесами доцільно заміщати використанням приватних (корпоративних) 

форм власності. У цьому контексті країни повинні сприяти розвитку 

управління “на місцях” і стимулювати розвиток приватного сектора з метою 

розширення можливостей для підприємницької діяльності. В перехідних 

економік політика повинна зосереджуватись не тільки на залученні інвестиції, 

але й у їх розміщенні у найбільш ефективні для економіки сектори та галузі. 

 

2.2. Взаємодія внутрішніх та зовнішніх чинників під час державного 

стимулювання інвестиційної діяльності 

Сучасні інструменти регулювання інвестиційних процесів (інвестиційне 

стимулювання, податкові пільги, амортизація та ін.) проявляють свою 

ефективність, як правило, в стабільних та передбачуваних економіках. 

Оскільки перехідні економіки мають характер нестійких та нецілісних систем, 

як вже зазначалось раніше, необхідно, насамперед, створити сприятливі 

макроекономічні умови, забезпечити політичну стабільність та прозору 

систему ведення економічної діяльності для всіх суб’єктів економіки. На нашу 

думку, це є визначальними факторами формування позитивного та 

сприятливого інвестиційного середовища в перехідній економіці.  
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Чинником успішного регулювання інвестиційних процесів в країні є 

розуміння та прагнення державних інститутів, таких як центральний банк, 

фіскальні служби, цільові міністерства тощо, необхідності взаємопов’язаного 

управління валютною та грошово-кредитною політиками в контексті 

макроекономічної стабільності. Це вимагає контролю та управління такими 

чинниками як реальний обмінний курс національної грошової одиниці, рівень 

інфляції, облікова процентна ставка (ставка рефінансування). Зазначені 

показники по-перше, тісно взаємопов’язані між собою, по-друге, визначають 

якісну динаміку макроекономічного розвитку та впливають на очікування 

суб’єктів ринку, у т.ч. інвесторів. Незважаючи на те, що регулятивні заходи 

грошово-кредитної політики здійснюється в монетарному ринку, їх вплив не 

обмежується безпосередньо у зазначеній сфері. Вони також відображаються і 

на інвестиціях, у взаємодії із ціновою та фіскальною політиками. Наприклад, 

зміни в процентних ставках обернено пропорційно впливатимуть на 

інвестиційні процеси. Інвестиції, так само як і споживання, схильні до впливу 

внаслідок руху цін на фінансові активи (прямий вплив). Узагальнено, вплив 

монетарної політики на інвестиції може відбуватись через т.з. канали 

трансмісії грошово-кредитної політики: процентні ставки, кредити, грошової 

маси, обмінного курсу (рис. 2.3). НБУ механізм трансмісії грошово-кредитної 

політики поділяє на дві напрями: фінансовий (процентні ставки на 

фінансовому ринку, курс національної валюти, обсяги кредитів і депозитів) та 

реальний (споживання, заощадження, чистий експорт, інвестиції, ВВП, 

інфляція) [125, с. 10-11]. Тобто, прямо чи опосередковано, інвестиції входять 

до сфери впливу грошово-кредитного регулювання в сучасних умовах.   

Країни з перехідною економікою часто використовують обмінний курс в 

якості інструменту стабілізаційної політики. Незважаючи на різноманітність 

режимів обмінних курсів, коливання валютних курсів в перехідних економіках 

мають подібні тенденції: початок перехідного періоду супроводжується 

різким падінням номінальної та реальної вартості валюти, що 

супроводжується підвищенням обмінного курсу внаслідок зростання інфляції.  
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Рис. 2.3. Трансмісійний механізм грошово-кредитної політики та її 

зв’язок з інвестиційною діяльністю (складено автором)  
 

Реальний обмінний курс (РОК) зазвичай визначається як номінальний 

обмінний курс (НОК) з поправкою на відмінності в рівні цін між країнами. 

РОК позначається як RERt (в періоді t), НОК Et (в одиницях іноземної валюти 

за одиницю національної), внутрішній рівень цін Pt і рівень цін в іноземній 

країні Pt
*. Тож, RER можна зобразити як: 

,
tt

t
t PE

PRER


      (2.1) 

Очевидно, що стабільність РОК в перехідній економіці є важливим 

чинником інвестиційного клімату та індикатором економічного розвитку. 

Серед факторів укріплення обмінного курсу в перехідній економіці виділяють 

кількісні – покращення сальдо поточного рахунку внаслідок покращення умов 

торгівлі та збільшення потоків капіталу, та якісні, наприклад, в результаті дії 

ефекту Баласса-Самуельсона. Тобто рівні цін Pt та Pt
* можна розділити на ціни 

товарів tradables (T) та non-tradables (NT), відтак, логарифм від (2.1) дає 

можливість виразити таке: 
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де   та   відображають коефіцієнт впливу цін товарів tradables та non-

tradables в національній економіці та іноземній країні. 

Саме така декомпозиція цін дозволяє зрозуміти логіку ефекту Баласса-

Самуельсона. Дія ефекту має декілька тлумачень, однак для перехідних 

економік найбільш ймовірним є те, згідно якої продуктивність праці у секторі 

tradables у порівнянні із non-tradables є відносно вищою, що позначається на 

ціновій динаміці ( NT
t

T
t pp > ), незважаючи на те, що згідно ефекту, паритет 

купівельної спроможності (ПКС) відноситься до ринку tradables (тобто 

)( T
tt

T
t pep   – const) [126, с. 8-9]. В такому випадку, оскільки в перехідній 

економіці обсяги капітальних надходжень в першому секторі переважають, 

реальний обмінний курс зростає вищими темпами.  

Певним упередженням з цього є т.з. “голландська хвороба”, механізм 

якої є близьким до ефекту Баласса-Самуельсона, однак її довготермінові 

наслідки є вкрай негативними. Яскравим прикладом таких протилежностей 

являються деякі постсоціалістичні (Чехія, Угорщина, Польща) та 

пострадянські країни (Росія, Казахстан, Азербайджан) відповідно. Ґрунтовне 

тестування ефекту Баласса-Самуельсона на прикладі країн ЦСЄ здійснили 

дослідники Л. Галперн та Ц. Виплош, які емпірично виявили присутність 

ефекту: зростання продуктивності в промисловості призводить до зміцнення 

національної грошової одиниці, сфері послуг – послаблення [127, с. 14]. 

Зважаючи особливості розвитку української економіки (навіть не беручи до 

уваги період після 2014 р.), зауважимо, що підстави для досягнення ефекту 

Баласса-Самуельсона існують, аналогічно, пастка “голландської хвороби” 

також є ймовірною.  

З метою визначення стаціонарності показників обмінного курсу в деяких 

країнах ЦСЄ, нами було проведено тест на стаціонарність за методикою ADF 

(англ. – Augmented Dickey–Fuller test), згідного якого ми отримали такі 

результати (табл. 2.5). Як видно, нульову гіпотезу про нестаціонарність 

показника REER можна відкинути на рівні всіх параметрів статистичної 
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значущості (крім Польщі на рівні 5 %). Як відомо, якщо гіпотезу про 

нестаціонарність можна відкинути для перших різниць, це означає наявність 

так званого одиничного кореня, тобто, відповідно до проведеного тесту, 

майже всі перші різниці демонструють стаціонарність (за винятком України). 

В наведених результатах найслабша стаціонарність прослідковується для 

України. Всі результати проведених оцінювань наведені у Додатку Ж.  

Таблиця 2.5 

Тест ADF на стаціонарність показників обмінного курсу в Чехії, 

Угорщині, Польщі, Румунії та Україні (зроблено за: [128]) 

Показники Логарифми рівнів Перші різниці 
1 2 3 1 2 3 

REERCZECH -1,94 -1,39 -1,24 -5,19*** -5,01*** -3,86* 
REERHUNG -3,14* -1,91 -1,54 -6,37*** -5,77*** -5,16*** 
REERPOL -4,50** -3,03 -3,03 -5,79*** -4,63** -4,38** 
REERROM -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** 

 

Звісно, для перехідних економік нестабільний обмінний курс є 

об’єктивним процесом, хоча б з огляду на зміну продуктивності праці в 

порівнянні до найбільших країн партнерів. Як зауважує А. Черемухін, якщо 

різниця у продуктивності нестаціонарна, то і обмінний курс матиме 

одиничний корінь [129, с. 44]. Це чітко простежується у нашому дослідженні, 

що свідчить про можливість присутності ефекту Баласса-Самуельсона. 

Зокрема, це відповідає динаміці обмінного курсу проаналізованих країн ЦСЄ. 

У випадку з Україною, про наявність ефекту можна говорити хіба до 

повальної девальвації гривні після 2014 р. На думку Л. Ґолдберґ, 

волатильність обмінного курсу може сприяти інтернаціоналізації виробництва 

не пригнічуючи економічну активність на внутрішньому ринку. Зміни 

валютних курсів можуть також впливати на динаміку ПІІ через фактор 

заробітної плати та добробуту [130, с. 6]. Однак таке твердження переважно 

відповідає логіці “зрілої” економіки, в якій працюють об’єктивні закони ринку 

(або такій, що застосовує керований обмінний курс, наприклад, Китай).  
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Динаміка індексів РОК та НОК5 (рис. 2.4) демонструє періодичні 

розбіжності у рівнях в різні періоди. Як видно, позитивна динаміка РОК 

супроводжувалось зростанням обсягів надходження інвестицій до України 

(2010-2014 рр.), тобто існує кореляція між зазначеними показниками. Разом із 

стабільним рівнем інфляції у окреслений період, динаміка обмінного курсу 

позитивно сприяли інвестиційному процесу. Для нівелювання негативних 

наслідків знецінення національної грошової одинці у моменти різкої 

девальвації (наприклад, у 2008-му та 2014-го рр. в Україні) уряди повинні 

застосовувати облікову ставку як стимулюючий фактор для інвестицій, з 

одного боку, та підвищувати резервні вимоги для банків, з іншого, як фактор 

оздоровлення банківської системи. Поряд із збалансованою податковою 

системою та приватизацією, зазначені методи спроможні стабілізувати ринок 

капіталів та активізувати інвестиційні процеси.  
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 Рис. 2.4. Динаміка індексів РОК та НОК в Україні, 2008-2017 рр. та 

сукупних інвестицій (млн дол. США), квартальні дані (cкладено за: [128; 131]) 
 

Як засвідчили результати регресійного рівняння, зміцнення грошової 

одиниці є важливим чинником пожвавленням інвестиційного процесу. Якщо 

використати показник РОК гривні, стає очевидним, що “міцна” гривня стає 

чинником збільшення як сукупних, так і прямих іноземних інвестицій. 

                                         
5 Для відображення динаміки РОК та НОК використані показники МВФ, що розраховані на основі індексу 
споживчих цін. 
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Натомість, щоквартальна девальвація гривні на 1 % призводить до зменшення 

сукупних інвестицій на 0,25 пп, а ПІІ – на 0,10 пп (рис. 2.5). Як зазначає 

О. Мних, низькі темпи девальвації національної одиниці – яскравий 

макроіндикатор високої якості інституційного середовища [132, с. 207]. 
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Рис. 2.5. Вплив РОК на інвестиції в Україні (розраховано за: [131; 133])  
 

Цінова нестабільність в перехідних економіках є одним з факторів, що 

погіршує інвестиційний клімат в економіці. Для контролю за рівнем інфляції в 

перехідних економіках, наприклад в Словаччині, Польщі, Чехії, Угорщині, 

запроваджують режим інфляційного таргетування. Інфляційне таргетування 

(ІТ) часто використовують переважно з метою пожвавлення зростання та 

стабілізації розвитку в економіці. Доцільність застосування цього інструменту 

було доведено в дослідженнях Дж. Джонаса, Ф. Мішкіна, Б. Бернарке, 

Н. Батіні, Д. Лакстона та ін. як важливого елементу комплексної роботи 

центрального банку перехідної економіки. Важливим аналіз саме цього заходу 

викликана зокрема і через оголошений НБУ в березні 2016 р. перехід до 

інфляційного таргетування. Як визначено у Ф. Мішкіна, ІТ включає п’ять 

елементів: 1) публічну заяву про середньострокові числові орієнтири інфляції; 

2) інституціональну прихильність до цінової стабільності як основної мети 

грошово-кредитної політики, до яких інші цілі підпорядковані; 

3) інформаційно всеосяжну стратегію, в який багато змінних, а не тільки 

грошові агрегати або валютний курс, використовуються в макроекономічній 

політиці; 4) підвищення прозорості грошово-кредитної політики стратегії 
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(зв’язки з громадськістю і ринками про плани, цілі і рішення грошових 

регуляторів); 5) збільшення підзвітності центрального банку для досягнення 

своїх цілей по інфляції [134, с. 1-2].  

Модель ІТ базується на ідеї незалежності ЦБ, який завдяки процентній 

ставці, як інструмента монетарної політики, може забезпечити цінову 

стабільність через кількісні інфляційні цілі/таргети (без грошової експансії). 

За цієї парадигмою, монетарна політика є фундаментальним засобом 

досягнення макроекономічної рівноваги [135], де ціновий контроль, на відміну 

від інших цілей, являється пріоритетним завданням ЦБ [136, с. 2-4]. 

Відповідно до традиційної грошово-кредитної політики, теоретичне 

функціонування моделі ІТ існує у взаємозв’язку між такими рівняннями:  

Концепція Тейлора:  

),()( *
ttt yyrr      (2.3) 

Крива IS:  

),(~ rry t       (2.4) 

Крива Філіпса:  

,)(1    tttt yy     (2.5) 

де r – реальна процентна ставка; r – природна процентна ставка6; 
* t  – різниця між номінальним та бажаним рівнем інфляції (таргетом); 

ty~  – різниця між рівнем реального та потенційного ВВП )( tt yy  ;  ,,,  – 

параметри чутливості залежних змінних,   – порушення сукупного попиту в 

кривій IS;   – порушення цін в кривій Філіпса. Наведені рівняння використані 

з метою побудови моделі сукупного попиту та пропозиції, що описує 

теоретичне функціонування інфляційного таргетування в перехідній економіці 

[Помилка! Закладку не визначено.]. Тобто, на основі цих рівнянь можна 

                                         
6 Реальна процентна ставка це номінальна процентна ставка мінус очікуваний рівень інфляції, в той час як 
природна процентна ставка є граничним продуктом капіталу, тобто, додатковою кількістю продукції, 
отриманої при інвестуванні додаткової одиниці капіталу 
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здійснити чимало маніпуляцій для виявлення теоретичної взаємодії 

конкретних макроекономічних факторів.  

Як зазначають Н. Баттіні та Д. Лакстон, ефективність застосування 

режиму ІТ залежить від конкретних передумов, зокрема: інституційної 

незалежності (ЦБ повинен мати повну юридичну автономію і бути вільним від 

фінансового і політичного тиску); добре розвиненої інфраструктури (ЦБ 

повинен мати можливості доступу до моделювання та прогнозування інфляції, 

з метою їх розширення та реалізації); економічної структури (цінова 

дерегуляція, мінімальна чутливість до цін на сировинні товари, стабільний 

обмінний курс, мінімальна доларизація); здорової фінансової системи 

(збалансована грошово-кредитна політика, добре розвинені ринки капіталів, 

стабільна банківська система) [137, с. 20-21]. Оскільки відповідність усім 

перерахованим вимогам є вкрай складним завданням, для перехідних економік 

допускається щонайменше відповідати основним передумовам (інституційна 

незалежність, ефективність діяльності ЦБ, стабільна банківська система) для 

започаткування нової монетарної політики з подальшим плануванням та 

забезпеченням позитивних інституційних змін [138, с. 17]. 

Тобто, для успішної реалізації ідеї ІТ економіка повинна бути готовою, 

саме тому режим ІТ для різних категорій країн – розвинених і перехідних має 

різний ефект, конкретніше, ризик для економіки від запровадження режиму ІТ 

в перехідній економці є вищою за розвинену економіку. Науковці це 

пов’язують з певними інституційними (наприклад, корупція, структурний 

дисбаланс фінансового сектору), неекономічними (політична нестабільність) 

та зовнішніми факторами (зовнішня заборгованість) [139, с. 6]. Навіть 

проведені емпіричні дослідження доводять цю тезу: навіть враховуючи 

ефективність здійснення монетарної трансмісії та ефект “публічної заяви”, в 

порівнянні із розвиненими економіками, результати в перехідних поступались 

[139, с. 21-23]. Адже застосування цього інструменту доцільно, насамперед, 

при стабільній економічній ситуацій та за відповідних макроекономічних 

умов. Саме тому на сьогодні мало країн застосовують ІТ у його класичному 
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розумінні, а використовують його більше як додатковий інструмент 

макроекономічної політики. Не дарма Б. Бернарке стверджує, що ІТ “… краще 

сприймати як основу політики, а не правило” [140, с. 2]. Крім того, важливим є 

достовірність проголошених інфляційних цілей, тому завдання ЦБ полягає у 

досягненні максимально наближеного значення рівня інфляції до 

проголошеного. Для цього регулятор повинен задіяти усі доступні 

інструменти (складові вищенаведених рівнянь), оскільки ефект 

передбачливості інфляційної політики має велике значення для позитивних 

очікувань інвесторів. Тому, наприклад, у Бразилії, Великобританії, Ізраїлі, 

Таїланді, Туреччині в разі недотримання таргету інфляції керівник 

центробанку повинен направити міністру фінансів чи уряду відкритого листа 

із зазначенням причин відхилення, необхідних заходів і часового горизонту, 

протягом якого ці заходи стануть ефективними [141]. 

Аналогічно, здорова та цілісна фінансова система також є необхідною 

умовою для успішності проведення ІТ. Якщо банківська система перебуває в 

ослабленому стані, ЦБ не може підняти процентні ставки для підтримки 

цільового рівня інфляції, оскільки це, ймовірно, призведе до колапсу 

фінансової системи – валютної та фінансової кризи. Реакцією ринків на 

слабкість банківської системи буде “розворот” потоків капіталу з країни 

(“раптова зупинка” або “втеча”), що призведе до різкого знецінення обмінного 

курсу. Такі наслідки тільки підвищать тиск на рівень інфляції. Далі, 

знецінення національної валюти збільшить борговий тягар вітчизняних фірм, 

номінований в іноземній валюті, натомість активи фірм, виражені в 

національній валюті, значно знецінюватимуться. Таким чином, як зауважує 

Ф. Мішкін, погіршення балансів підприємств ускладнює селекцію та підвищує 

ризикованість кредитного ринку, що призводить до різкого зниження 

інвестиційної та економічної діяльності, і, зрештою, повного краху банківської 

системи [142, с. 26]. Порятунок банківської системи потребуватиме значних 

зовнішніх “ін’єкцій” та зростання державних зобов’язань, що зведе нанівець 

запроваджений режим ІТ.  
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Серед найважливіших факторів здорової банківської системи є облікова 

процентна ставка (ставка рефінансування), яку встановлює та регулює ЦБ. З 

поглибленням глобалізації світової економіки, рівень облікових ставок в 

найбільш розвинених країнах7 поступово знижувався, що впливало на рівень 

ставок рефінансування в інших відкритих економіках, у тому числі перехідних 

[143, с. 4-5]. Вважається, що стабілізаційна політика через інвестиційну 

складову полягає у її реакції на зміни процентних ставок. Висока чутливість 

інвестицій свідчить про жорстку грошово-кредитну політику та слабку 

фіскальну. Більшість макроекономічних теорій побудовані на ідеї зниження 

облікової процентної ставки (особливо у кризові часи) як основного 

монетарного чинника регулювання ринку. Узагальнено, таку політику 

називають експансійною монетарною політикою відповідно до кейнсіанської 

школи [144, с. 61].  

ЦБ виходить на відкритий ринок та купує цінні папери комерційних 

банків, що покращує їх баланс резервних активів та активність на ринку 

надання кредитів, що пожвавлює інвестиційну активність суб’єктів економіки. 

Понижуючи процентну ставку, ЦБ також здатен пожвавити кредитну та 

інвестиційну активність в економіці. Яким чином експансійна монетарна 

політика працює, спробуємо розібратись схематично (рис. 2.6). Тобто, як 

зображено на рисунку 2.6 (а), зниження процентної ставки (r0 → r1) 

призводить до збільшення інвестицій (I0 → I1). Це стає причиною зсуву 

графіку сукупних витрат (C0+G0+I0) вгору (C0+G0+I1), як причини зростання 

доходу (Y0 → Y1), як зображено на рисунку 2.6 (б). Таким чином, застосовуючи 

інструменти грошово-кредитної політики, ЦБ здатен активізувати інвестиційні 

процеси в економіці, однак варто зауважити, що використовуючи монетарні 

чинники, слід очікувати також інфляційні наслідки. Ще одним негативним 

ефектом від здійснення цієї політики може бути “бульбашки” на ринку 

нерухомості, як стверджують науковці [145, с. 5]. Аналіз зазначеної проблеми 

                                         
7 Йдеться за країни G-7: США, Канада, Сполучене Королівство, Японія, Німеччина, Італія, Франція 
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в Україні було досліджено В. Шевчуком, який в своїх в своїх чисельних 

дослідженням емпірично доводив проблему надмірного монетарного фактору 

та нехтування певними інвестиційними можливостями [146, с. 121].  

 
 

Рис. 2.6. Вплив зниження процентної ставки на інвестиції та дохід 

(зроблено автором) 
 

Відтак, застосовуючи вищенаведені інструменти, ЦБ не може 

переслідувати одночасно і проблему браку інвестиційної активності і 

зростання доходу та інфляції. Тому необхідно здійснювати балансуючу 

політику щодо подолання окреслених проблем. Протилежною до 

експансійною вважають рестрикційну грошово-кредитну політику. Її 

застосування також є необхідним у разі загрозливих інфляційних наслідків 

через надлишкові обсяги грошової маси на ринку. Механізм та ефективність 

від реалізації експансійної та рестрикційної монетарних політик наведений у 

Додатку З. Для перехідних економік, особливо у посткризові часи, ЦБ повинен 

максимально ефективно та масштабно реалізовувати свою політику. Як 

зауважує Я. Бєлінська, для підтримання позитивної динаміки інвестиційного 

процесу завданням НБУ є формування сприятливих умов, а стратегічним – 

підвищення стійкості вітчизняної фінансової системи через формування 

захисних і стабілізаційних антициклічних механізмів та розвиток її здатності 

до фінансування інвестиційних процесів [147]. Тобто, через стабілізацію 

номінальних показників, відбуватиметься стабілізація реальних значень 
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ключових макроекономічних показників. Йдеться за 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.  

Окреслені теоретичні гіпотези було покладено в основу кореляційного 

аналізу показників процентних ставок, обмінних курсів, індексів споживчих 

цін та потоків ПІІ в країнах ЦСЄ (Чехії, Угорщині, Польщі) та Україні. Для 

України додатково було зроблено матриці за окремі періоди: 2006-2013 рр. та 

2013-2017 рр. Вихідні дані та результати кореляційних матриць наведені у 

Додатку И. Завдяки цьому дослідженню було отримано такі результати:  

- сильна взаємодія простежується між показниками споживчих цін та ПІІ 

в країнах ЦСЄ, коли в Україні, 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; 

- в країнах ЦСЄ між показниками процентної ставки та ПІІ помітна 

зворотна взаємодія, 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. 

Такі невтішні тенденції макроекономічних, у т. ч. монетарних, 

показників в Україні викликані через недостатньо ефективний механізм 

регулювання фінансового ринку і несприятливі організаційно-економічні та 

правові умови ведення бізнесу, що стає передумовою для виведення капіталів, 

у т. ч. прихованого. Як зазначає Т. Тищук, приховане виведення капіталів є 
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“… наслідком створення штучних схем і транзакцій, які дозволяють уникнути 

виконання встановлених у країні правових норм завдяки переміщенню 

капіталу до іншої економічної території” [148, с. 7]. Внаслідок прихованого 

виведення капіталів відбувається: спотворення фінансових та інвестиційних 

результатів; порушення цілісності та справедливості податкової системи; 

збільшення вразливості фінансової системи; перенесення податкового 

навантаження на менш “мобільні” податкові бази (праця, власність, 

споживання); збільшення адміністративних витрат податкових органів [148, 

с. 12-13]. До кількісних наслідків виведення капіталів є зменшення резервних 

активів, що напряму збільшує ризик неплатоспроможності економіки. Так, 

згідно останнього звіту Global Financial Integrity, протягом 2005-2014 рр. з 

економіки України було виведено понад 116 млрд дол. США [149, с. 49]. 

Цікаво, що найбільші потоки виведення капіталів співпадають з періодами 

різкого підвищення зовнішнього боргу. Як зауважує Г. Мельник, це дає 

підстави вважати, що з економіки виводять саме бюджетні кошти [150].  
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Рис. 2.7. Резервні активи та ЧІП України, млрд дол. США (cкладено за: [131]) 
 

За даними НБУ, протягом кризового 2014 р. резервні активи в Україні 

зменшились майже на 13 млрд дол. США і склали 7,53 млрд, а чиста 

інвестиційна позиція (ЧІП) за цей період зменшилась на більше ніж 12 млрд 

до позначки -64,03 млрд, відбулась безпрецедентна девальвація національної 

грошової одиниці. Тим не менше, вже на кінець 2017 р. ЧІП вдалося 
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покращити до -40,9 млрд, а обсяги резервів збільшити до 18,8 млрд (рис. 2.7), 

які переважно доповнюються завдяки коштам міжнародних фінансових 

організацій. Таким чином, завдяки кредитним коштам не вдається в повній 

мірі подолати проблеми макроекономічної стабілізації, це лише дозволяє 

вирішити питання поточних бюджетних дисбалансів. Такі підходи не 

сприяють покращенню інвестиційного клімату в країні. 

До передумов виведення капіталів є перенесення прав власності 

закордон, тобто базування юридичних власників великих системних 

підприємств на офшорних територіях. Це сприяє виведенню не тільки 

фінансового, але й матеріального капіталу з економіки. В подальшому 

акумульований на рахунках банків в офшорних територіях повертаються у 

вигляді псевдоефективних інвестицій, тобто такі, що “залучаються у 

високоприбуткові галузі економіки, але, при цьому, не посилюють 

конкурентних позицій країни на світових ринках, не сприяють економічному 

розвитку держави, не забезпечують стратегічні національні інтереси” [151, 

с. 8]. Тобто відсутність чіткого регулятивного та інституційного підґрунтя 

виливається у системне порушення проблеми інвестиційної діяльності та 

деструктивно впливає на розвиток економіки. Особливо це проявляється в 

періоди економічних та фінансових криз. Фінансова криза 2008 р. засвідчила, 

що втрати від надмірної відкритості для фінансової стабільності часом можуть 

переважати здобутки. Потоки капіталів, крім певних фінансових та 

економічних досягнень, демонструють циклічність та волатильність, чим 

провокують різкий спад кредитного ринку, раптову зупинку капіталів, що 

призводить до системного тиску на ліквідність фінансової системи. Як 

зауважує В. Шевчук, поспішна лібералізація потоків капіталу без забезпечення 

належних умов, може виявитись більш шкідливою, ніж хронічна нестача 

капіталу [51, с. 399]. Теоретичний сценарій розгортання фінансової кризи типу 

sudden stop (“раптова зупинка”) виглядає таким чином: активний приплив 

іноземних інвестицій прискорює зростання ВВП, що позитивно впливає на 

сукупний попит, яка переважає сукупну пропозицію. Надлишок фінансових 
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можливостей на ринку провокує появу фінансових “бульбашок”. Від цього 

страждає т.з. nontradable sector – ринок нерухомості, фондовий ринок і т.д. та 

умови торгівлі. Поступово така ситуація впливає на рішення приватних 

інвесторів, які починають масово покидати економіку. Це і стає причиною 

вибуху фінансових “бульбашок” і, як наслідок, девальвації національної 

грошової одиниці, інфляції, подальшого зростання імпорту та системного 

занепаду економіки. Детальний огляд фінансово-економічної кризи типу 

sudden stop, особливості впливу на платіжний баланс та шляхів вирішення цієї 

проблеми нами було здійснено у [152, с. 55-58].  

В Україні, де одною з передумов фінансово-економічних кризових 

тенденцій починаючи з 2008 р. стала відсутність повноцінної стратегії 

фінансової стійкості, серед головних причини якої є деструктивна банківська 

система, неспроможна забезпечити конкурентоспроможну пропозиція на 

внутрішньому ринку. Період 2002-2007 рр. в Україні прийнято називати 

кредитним “бумом”, оскільки саме в цей період банківський ринок 

демонстрував зростання понад 300 % з характерними постійними 

надприбутками. Серед головних тенденцій у банківському секторі стало саме 

укрупнення банків (поява т.з. “системних банків”), натомість об’єктивна 

потреба вітчизняної економіки в той час була саме в розвитку малих банків. 

Враховуючи перманентний нестійкий стан вітчизняної економіки, саме малі 

банки в противагу “системним”, мали б проявити більшу ліквідність8.  

В Україні інвестиційна сфера працює за принципом “чим кращий 

кредитний потенціал, тим більш привабливий регіон для інвестора”. 

Насправді, за таким принципом, т.з. “коло бідності” буде лише звужуватись. 

Конструктивним є той варіант, коли пропозиція на банківському ринку 

формується внаслідок підвищення платоспроможності внутрішнього 

сукупного попиту з боку юридичних та фізичних осіб. У цьому випадку 

банківська система повинна виступати у ролі каталізатора економічного 

                                         
8 Для підтримки капіталізації яких достатньо капіталу у розмірі 1 млн дол. США; немає потреби у державній 
підтримці у фінансовій формі 
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розвитку, що позитивно впливатиме в кінцевому результаті на інвестиційну 

привабливість. Якщо звернути увагу на розвиток банківської системи 

(кількість банківським відділень) та обсяги ПІІ по областях України, то можна 

побачити щільний зв’язок між зазначеними показниками. Найбільше 

банківських відділень – понад 1000 од., в Україні знаходяться в м. Києві, 

Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Одеській, Харківській областях 

(понад 600 од. в Запорізькій, Луганській, Київській, Полтавській та Черкаській 

областях) [131]. Зазначені області також відзначаються найбільшими 

показниками ПІІ в Україні. Виключенням є Івано-Франківська область, яка 

демонструє порівняно високі обсяги ПІІ на фоні відносно меншої 

розгалуженості банківської системи.  

Для виявлення впливу вище проаналізованих показників на платіжний 

баланс, ПІІ, сукупні інвестиції та ВВП в Україні були проведені відповідні 

регресійні рівняння: покроковий багатофакторний регресійний аналіз методом 

OLS та тест Гренджера для визначення взаємної причинності показників. 

Розширені результати досліджень представлені у Додатку К. Моделі 

множинної регресії чинників поточного рахунку платіжного балансу 

виглядають таким чином: 

ca = a1*capa + a2*debt + a3*fa + a4*fdi + a5*gdp + a6*irez + a7*lc + 

a8*totinv + a9*x + a10*cat-1                (2.6) 

сукупних інвестицій: 

totinv = a1*ca + a2*capa + a3*debt + a4*fa + a5*fdi + a6*gdp + a7*irez + 

a8*lc + a9*x + a10* totinvt-1                (2.7) 

та ПІІ: 

fdi = a1*ca + a2*gdp+ a3*debt + a4*irez + a5*lc + a6*x + a7*fdit-1       (2.8) 

для ВВП: 

gdp = a1*ca t-1 + a2*fdi + a3*totinv t-1 + a4*debt t-1 + a5*x t-1 + a6*fa + a7*irez 

+ a8*gdpt-1                     (2.9) 

де ca – поточний рахунок, capa – рахунок капіталу, debt – валовий 

зовнішній борг, fa – фінансовий рахунок, fdi – прямі іноземні інвестиції, gdp – 
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ВВП, irez – міжнародні резерви, lc – оплата праці, totinv – сукупні інвестиції, x 

– експорт, emp – кількість зайнятих на виробництві, r – процентна ставка, cpi – 

індекс споживчих цін. Для емпіричного дослідження були використані 

квартальні показники за період 2006-2017 рр. В результаті проведеного 

дослідження було отримано такі результати для поточного рахунку9:   

ca = 1,484capat-1 + 0,021debtt-1 - 0,572fa + 0,342fdit-1 + 0,005gdp 

(1,045)     (2,458**)       (-6,014*)   (1,951***)     (2,865**) 

- 0,149irez - 2,922lct-1 - 0,129totinv - 0,148x - 0,231cat-1     (2.10) 

    (-2,347***)  (-3,694*)    (-2,281***)  (-2,546***) (-1,781***) 

R2 = 0,85; adj. R2 = 0,81; DW =2,07 

для сукупних інвестицій: 

totinv = - 0,615ca + 5,386capa - 0,035debt + 0,141fa + 1,341fdi + 

(-1,691*)     (1,375)        (-1,416)      (0,454)     (3,122**) 

0,011gdp - 0,573irez - 2,673lct-1 + 0,241xt-1 + 0,179totinvt-1      (2.11) 

(2,373**)    (-4,444*)     (-1,447)     (1,592)        (1,659) 

R2 = 0,82; adj. R2 = 0,77; DW =2,49 

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)  (2.12) 

R2 = 0,63; adj. R2 = 0,58; DW =2,03 

для ВВП: 

gdp = 7,676ca t-1 + 5,399fdi + 2,211totinv t-1 - 0,287debt t-1 + 1,5958x t-1  

     (2,223***)      (0,809)       (1,060)         (-0,632) (0,607)  

- 4,391fa  - 2,231irez + 1,29gdpt-1    (2.13) 

       (-1,339)    (-1,137)    (23,756***) 

R2 = 0,97; adj. R2 = 0,97; DW =1,13 

Як видно, у більшості випадках результати впливу виглядають цілком 

логічними, зокрема прямий влив на показники сукупних інвестицій та ПІІ 

                                         
9 Тут і далі для регресійних рівнянь у дужках подано значення t-критерія з рівнем статистичної значущості 
коефіцієнтів на рівні: * – 1 %, ** – 5 %, *** – 10 %. 
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здійснюють ВВП, експорт та лагові значення залежних змінних, що додатково 

підтверджує тезу про важливість обсягу ринку для інвестиційних процесів в 

перехідній економіці. Проведені рівняння підтверджують гіпотези ідей 

Р. Нурксе, проаналізованих раніше. Негативний вплив демонструють 

показники зовнішнього боргу, міжнародних резервів та оплати праці. Цілком 

логічним є від’ємний результат впливу обсягів боргу та резервів на рівень 

інвестицій, оскільки вони є індикаторами платоспроможності економіки; 

такий самий вплив цих показників помітний на ВВП. Додатній вплив обсягів 

зовнішніх зобов’язань на поточний рахунок пояснюється спрямуванням 

кредитних коштів МВФ на бюджетні потреби, тоді як сукупні інвестиції, на 

відміну від ПІІ, демонструють негативний вплив, що можна пояснити їх 

нестабільною динамікою, а обернений вплив експорту – слабкою 

диверсифікацією експортних товарів та їх ресурсною природою. Насамкінець, 

яскравим підтвердженням значимості інвестицій для економіки є додатні 

коефіцієнти впливу сукупних інвестицій та ПІІ на ВВП України. Для 

уникнення проблеми ендогенності до цієї моделі було додано виробничу 

функцію Коба-Дугласа (показники оплати праці та зайнятості), за винятком 

випадків, коли фактори спричиняли автокореляцію результатів, адже відомо, 

що існує закономірність впливу праці та капіталу на випуск продукції (при 

R2 = 0,9402). Коректну інтерпретацію результатів забезпечують коефіцієнти 

детермінації (R2, adj. R2) та статистика Дарбіна-Уотсона (DW).  

Результати проведеного тесту Гренджера, що наведені у таблиці 2.6, 

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 

цього підрозділу. Разом з тим, сильно помітний вплив обмінного курсу на 

показники інфляції, поточного рахунку та ВВП.  
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Таблиця 2.6  

Результати тесту Гренджера (зроблено автором за: [131; 133]) 
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*** 
 

Досить цікавий висновок можна зробити з цього тесту: було виявлено, 

що з поступовим збільшенням часового вимірника (лага), взаємна причинність 

між задіяними показниками, зокрема із сукупними інвестиціями, та рештою 

макроекономічних показників, зменшується. Видно, що найбільша залежність 

між показниками помітна на початкових періодах, яка поступово зменшується 

та зводиться до “нульової гіпотези”. Це свідчить про дещо спекулятивну 

природу інвестиційних надходжень до економіки України, особливо зважаючи 

на структуру та географію походження ПІІ. Тим не менше, навіть при такому 

стані інвестиційних процесів, інвестиції, як показали проведені дослідження, є 

важливим чинником економічного зростання та макроекономічної 

стабільності.  
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2.3. Інституційні чинники вдосконалення державного регулювання 

інвестиційних процесів  

Чимало емпіричних досліджень присвячених питанням регулювання 

інвестиційних процесів доводять причинність збільшення інвестиційної 

активності зі структурними і технологічними трансформаціями в поєднанні з 

ефективною системою стимулювання інвестиційної діяльності. Наприклад, в 

Україні існує залежність активізації інвестиційного процесу від конкретних 

соціально-економічних чинників, таких як зростання валового регіонального 

продукту, зростання рентабельності операційної діяльності підприємств, 

введення в дію нових основних засобів та підвищення темпів зростання 

інвестицій в основний капітал [153, с. 9-10]. Формування якісної, 

конкурентоспроможної економічної структури потребує мобілізації всіх 

національних ресурсів, абсолютного використання національних переваг, 

адже найбільший ефект відтворення виробничого потенціалу досягається 

завдяки використанню внутрішніх інвестиційних ресурсів та імпортом 

іноземного капіталу та технологій. А держава, як зазначає В.Є. Новицький, 

повинна відгравати подвійну роль в процесі мобілізації капіталу: по-перше, 

перетворенням країни на привабливий для фінансових та інвестиційних 

ресурсів об’єкт через забезпечення необхідної прибутковості та гарантій 

економічним суб’єктам; по-друге, забезпеченням “суспільної 

конструктивності” капіталів на ринку внаслідок визначення програми цільової 

фінансово-інвестиційної політики [154, с. 404-405].  

Натомість, в деяких перехідних економіках, таких як Україна (як 

приклад пострадянської країни) ще допоки відсутнє сприйняття економіки як 

самостійного елементу соціальної системи. Внаслідок цього характерним є 

чимала кількість галузей економіки чи окремих підприємств (індустріальних, 

насамперед), які всупереч свої неефективності та застарілості, й надалі 

функціонують завдяки підтримки з боку держави. Тобто замість реалізації 

певних інвестиційних та соціальних програм, держава спрямовує кошти (які 

були накопичені у вигляді податків, акцизів, мита у населення, малого та 
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середнього бізнесу) у малоефективні проекти. Як зазначалось в попередніх 

розділах, для активізації інвестиційного процесу через залучення приватного 

капіталу (як внутрішнього, так і зовнішнього) саме держава повинна здійснити 

“перший крок”. Виходячи з цього, для будь-яких державних інвестицій 

орієнтиром використання орієнтиром повинна бути економічна доцільність та 

ефективність, зокрема і з точки зору пожвавлення інвестиційних процесів в 

економіці. Результат повинен бути не тільки кількісний – як фінансовий 

результат, але й якісний – як збільшення робочих місць чи покращення 

інвестиційної привабливості об’єкта інвестування. Це потребує змін у 

підходах до управління інвестиційними процесам у країні.  

Ефективність управління залежить від якісної реалізації кожної з її 

функцій. Серед функцій управління виділяють організаційну, мотиваційну, 

контрольну та функцію планування. Також можна додати аналітичну, 

інфраструктурну, облікову тощо, однак зазначені вище охоплюють 

проблематику управління значною мірою. Дещо ширший перелік функцій 

держави виділяє О. О. Мискина. Забезпечуючи облікову (ефективна система 

збору, реєстрації та збереження інформації про інвестиційну діяльність), 

аналітичну (обробка цієї інформації з метою обґрунтування управлінських 

рішень), контрольну (контроль за інвестиційною діяльністю), регулюючу 

(коригування поточного стану інвестиційного процесу), організаційну 

(організації інвестиційної діяльності) та планову (профілактичного 

адаптаційно-випереджаючого впливу на динамічні зміни в інвестиційному 

процесі) функції, держава здійснюватиме коригуючий вплив на інвестиційну 

діяльність з метою збереження або забезпечення розвитку інвестиційного 

процесу [155, с. 312]. Оскільки управління інвестиційними процесами 

покладено на державу, саме вона відповідальна за ефективне виконання 

функції управління. Однак, розповсюдженим явищем для перехідної 

економіки є недосконале виконання певної функції в процесі регулювання 

інвестиційного процесу, що перешкоджає зростанню економічної та ділової 

активності та формуванню сприятливого інвестиційного клімату.  
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Таблиця 2.7 

Недоліки державного регулювання інвестиційної діяльності  

(cкладено автором) 
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; 

 

Нівелювання зазначеного негативного впливу – недоліків регулювання 

інвестиційної діяльності (табл. 2.7), є стратегічно важливим для перехідної 

економіки. Ефективне управління потребує обґрунтованих рішень, які 
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базуються на забезпеченні повної, достовірної та своєчасної інформації. В 

такому контексті, з’являється ще один фактор – інформаційний, що виступає 

як предметом, так і результатом управління [156, с. 8]. Поряд з тим, 

слаборозвиненість матеріально-технічної та технологічної інфраструктури 

перешкоджає здійсненню ефективного регулювання інвестиційних процесів.  

Необхідна зміна підходів до використання державних регуляторів 

інвестиційного процесу, які б закріплювали за собою ширші можливості до 

реалізації інвестиційної діяльності. Умовно, підходи, що сприяють (або 

перешкоджають) інвестиційному процесу можна поділити на дві підгрупи: 

неподаткові та податкові. Неподаткові фактори: обсяг ринку, доступ до 

природних ресурсів, енергетичних запасів, наявність та вартість 

кваліфікованої робочої сили, якість та розвиненість інфраструктури, 

транспортні витрати, доступ до ринків (споживчий попит в регіоні, рівень 

доступу на зовнішні ринки та витрати на експорт), політична стабільність, 

макроекономічна стабільність тощо. До податкових віднесемо: прозорість 

(транспарентність), простота формальної частини, стабільність фіскальної 

політики, впевненість у застосуванні податкового законодавства та 

податкового адміністрування, податкові ставки, податкові пільги. Таким 

чином, перед державою постає питання щодо рівня лібералізації для 

інвесторів в розрізі зазначених факторів, однак необхідно визначити критерії 

безпеки національної економіки. Йдеться за доступ до стратегічно важливих 

секторів економіки, такі як сировинні та енергетичні підприємства. Поряд з 

тим, вважаємо за доцільне жорстке регулювання (визначення умов) потоків 

капіталу у фінансовий, зокрема банківський сектор. Саме у цьому контексті 

превентивні заходи, які рекомендує Б. Головаш, вважаємо застосовувати 

зокрема у зазначених секторах. Йдеться за закріплення за державою “золотої 

акції” у прийнятті стратегічних рішень інвестора, контроль за максимальною 

часткою нерезидентів у статутному капіталі [157, с. 12]. Поряд з тим, 

обов’язковим є визначення обмежень екологічного, соціального та 

гуманітарного характеру. Обмежувальні заходи для інвесторів у розвиток, 
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наприклад, промислового виробництва чи високотехнологічні галузі 

необхідно зменшити максимально.  

Для прикладу, що ілюструє ставлення інвесторів до реалізації своїх 

проектів у країнах Східної Європи, наведемо результати досліджень ОЕСР, які 

визначили конкретні бар’єри для прийняття рішень10: політична та економічна 

стабільність – 35 % стратегічних інвесторів віддали пріоритет саме цьому 

показнику; правові рамки – 29 %; бюрократія та податкові фактори – 24 %; 

транспарентність (відкритість) – 18 %; корупція – 12 %; фінансова система 

країни – 6 % [158, с. 5]. Отже, динамічна та стабільна економічна та політична 

система, поряд із чітко діючою та прозорою правовою та податковою 

системою є визначальним для прийняття рішень інвесторів, а питання 

корупції, якому віддається чи не найважливіше значення в Україні важливе з 

огляду на сам процес реалізації проекту.  

Дуже показовою інтегральною оцінкою ефективності використання 

інструментів регулювання інвестиційних процесів є щорічний рейтинг 

Світового банку Doing Business, який визначає рівень сприятливості 

регуляторних інструментів для запуску і функціонування підприємства. 

Зауважимо, що критерії визначення країни в рейтингу прямо або 

опосередковано пов’язані із інвестиційною діяльністю в країні. Зокрема, до 

них належать: 1) створення підприємств; 2) отримання дозволу на 

будівництво; 3) підключення до системи енергозабезпечення; 4) реєстрація 

власності; 5) отримання кредитів; 6) захист міноритарних інвесторів; 

7) оподаткування; 8) міжнародна торгівля; 9) забезпечення виконання 

контрактів; 10) вирішення неплатоспроможності; та 11) регулювання ринку 

праці. Динаміку значень окреслених показників на прикладі України протягом 

2015-2018 рр. наведено у таблиці 2.8. Серед країн ЦСЄ та пострадянських 

країн (загалом 28 країн) за місцем в рейтингу у 2018 р. лідирують Грузія (8 

місце у загальному рейтингу), Македонія (11), Естонія (12), Литва (16), Латвія 

                                         
10 За рівнем значимості 
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(19), Польща (28). Україна серед обраних 28 країн посідає 25 місце, у 

загальному – 76. Зауважимо, що рейтинг Doing Business є досить 

авторитетним та показовим в контексті залучення інвестицій в економіку. 

Таблиця 2.8 

Показники України згідно рейтингу Doing Business за критеріями, 2018 р. 

(cкладено за: [159]) 

Показник Рік 
2015 2016 2017 2018 

 Місце в рейтингу  96 83 80 76 
Реєстрація підприємств 76 30 20 52 
Отримання дозволу на будівництво  70 140 140 35 
Підключення до системи енергозабезпечення  185 137 130 128 
Реєстрація власності 59 61 63 64 
Отримання кредитів  17 19 20 29 
Захист міноритарних інвесторів  109 88 70 81 
Оподаткування  108 107 84 43 
Міжнародна торгівля  154 109 115 119 
Забезпечення виконання контрактів  43 98 81 82 
Вирішення неплатоспроможності  142 141 150 149 

 

Активізації припливу іноземних капіталів та створенню сприятливого 

інвестиційного клімату, як зазначають науковці, сприяє система чинників, що 

стимулює інвестиційну привабливість країн ЦСЄ: природні ресурси та 

факторні переваги конкурентоспроможності; дешева і якісна сировина; 

відносно дешева і кваліфікована робоча сила; розвинені матеріальна та 

соціальна інфраструктура; приватизація; розвиток підприємництва; ринкова 

трансформація; динамічне економічне зростання; незабезпечені ринки збуту 

продукції, робіт, послуг; незабезпечений споживчий попит; преференції для 

інвесторів [109, с. 79].  

Якщо робити порівняльну проекцію на Україну, можна стверджувати, 

що в нашій країні є всі вихідні передумови для реалізації позитивного 

східноєвропейського досвіду формування сприятливого інвестиційного 

середовища та залучення іноземних інвестицій. Досить часто для реалізації 

інвестиційного потенціалу малих економік бракує прагнення політичної еліти 

країни (навіть представників влади на місцях) приймати рішучі, часом 

нестандартні рішення для заохочення інвестицій, адже інвестиційні рішення 
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бувають і ситуативними. Коли навесні 2015 р. британська компанія Jaguar 

Land Rover вирішила збудувати перший автомобільний завод поза межами 

Британії, вибір був між Польщею як основним претендентом, Чехією та 

Угорщиною. Загальна сума інвестицій мала складати понад млрд фунтів 

стерлінгів, з випуском 150 тис авто щороку і забезпеченням 2,8 тис. робочих 

місць. Однак “демпінгова” пропозиція Словаччини змінила думку інвесторів 

та схилила їх остаточне рішення на свій бік. Зробивши певні зміни до 

інвестиційного законодавства, представники Словаччини виділили під завод 

1810 акрів землі, надали податкові преференції британському виробнику та її 

постачальникам, що дозволило переконати британців. Що також важливо, під 

час переговорів із інвесторами безпосередню участь приймав прем’єр-міністр 

країни. Вже сьогодні Словаччина стала країною №1 в світі за кількістю 

вироблених авто на одну особу [160]. 

Дослідження міжнародних дослідників доводять, що в країнах з 

перехідною економікою урядові інститути впливають на процес залучення 

іноземних інвестицій і що оптимальні результати в залученні ПІІ досягається 

лише у тісній взаємодії державних установ із агенціями з просування 

інвестицій (англ. – investment promotion agencies). В багатьох країнах ОЕСР 

агенції з просування інвестицій (АПІ) фінансуються урядами, відтак їх 

діяльність зосереджена на імплементації державної політики залучення 

інвестицій. Натомість в транзитивних економіках агенції тільки частково або 

недостатньо фінансуються державою та змушені шукати засоби фінансування 

самостійно. Відтак, ефективність такої діяльності страждає, оскільки агенції 

працюють із короткостроковими та оплачуваними проектами, яке не 

відповідає головному завданню АПІ – залученню іноземних інвестицій та 

створенню сприятливого інвестиційного іміджу країни [161, с. 6-7].  

Створення агентств зі сприяння інвестицій повинно відігравати активну 

участь на інвестиційному ринку надаючи усі необхідні послуги із реалізації 

інвестиційних проектів та ведення бізнесу в країні. Однак їх ефективність 

залежить від проведення моніторингу та оцінки якості проведеної роботи. У 
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цьому зацікавлені, насамперед, державні інститути, що фінансують діяльність 

АПІ; інші інститути, що також забезпечують фінансову або іншу технічну 

допомогу діяльності АПІ; донорські організації та інші [162, с. 9]. Це має 

важливе значення в контексті доцільності створення таких інститутів, 

оскільки деякі дослідники стверджують, що за умов неефективної роботи або 

невиконання задекларованих завдань, АПІ можуть не тільки бути 

нерезультативними, але й перешкоджати надходженню інвестицій та 

псуванню міжнародного інвестиційного іміджу.  

Таблиця 2.9 

Таблиця SWOT щодо діяльності агенцій з просування інвестицій 

(cкладено автором) 
Strengths Weaknesses 

- міжнародна репутація; 
- кваліфікований та спеціалізований склад 
співпрацівників; 
- налагоджена та розвинена система 
контактів з інвесторами та виробниками 
оригінальної продукції;  
- співробітництво із вітчизняними 
компаніями 

- плинність кадрів; 
- недостатнє та нестабільне фінансування; 
- слабка координація з урядовими 
установами; 
- висока плата за послуги; 
- висока концентрація державної власності 
в деяких секторах сприймається як бар’єр 
для проникнення іноземних компаній 

Opportunities Threats 
- розвиток маркетингових інструментів; 
- нерозвинені та невідомі галузі економіки, 
потенційні бренди; 
- вироблення системи прискореної роботи з 
внутрішніми інвесторами; 
- лібералізація у регулюванні інвестиційної 
діяльності; 
- посилення інтелектуальної та промислової 
ефективності науково-технологічних 
секторів економіки (кластерів)  

- активна робота та просування інтересів 
конкурентів в регіоні; 
- субпідрядність деяких інвестицій через 
сусідні країни запобігають залученню 
довгострокового капіталу;  
- корупція та інші негативні чинники 
системи запобігають якісним змінам та 
диверсифікації локації капіталів; 
- небажання інвесторів щодо зміни вже 
налагоджених об’єктів інвестування 

 

Так, дослідник Світового банку Ж. Моріс на основі своїх емпіричних 

досліджень стверджує, що АПІ є ефективним у країнах із позитивним 

інвестиційним кліматом та відносно вищим рівнем розвитку, натомість, АПІ у 

країнах із поганим інвестиційним кліматом можуть бути контрпродуктивними 

[163, с. 19]. Дослідник також визначає ефективність роботи АПІ незалежно від 

залучених інвестицій (кількісний критерій), а від впливу на важливі 

економічні фактори, такі як створення робочих місць, експорт або трансфер 



117 

технологій [163, с. 20], адже зазначені результати матимуть довгострокове та 

стратегічне значення в контексті загального розвитку економіки. Здійснений 

огляд роботи в деяких країнах та досліджень присвяченим діяльності АПІ, 

дозволив сформувати таблицю SWOT щодо діяльності агенцій з просування 

інвестицій (табл. 2.9). 

Чимало країн світу доволі ефективно використовують АПІ в контексті 

реалізації інвестиційного потенціалу своєї економіки. Наприклад, в країнах 

ЦСЄ такі структури є успішними і розвиненими. Наприклад, польська “Polish 

Information and Foreign Investment Agency” та Чеська “CzechInvest” (Investment 

and Business Development Agency) надають необхідну інформацію потенційним 

інвесторам в розрізі окремих секторів економіки та спеціальних економічних 

зон, забезпечуючи вихід на національні ринки провідні науково-технологічні 

та промислові компанії світу. В Туреччині діє 20 різних установ, які 

вважаються АПІ, на чолі із головним (центральним) відділенням та мережі 

регіональних філій, що забезпечують підтримку та сприяння інвестиційних 

процесів в країні на диверсифікованій основі. В більшості перехідних 

економік АПІ відіграють визначальну роль у інвестиційних процесах. Так, 

АПІ повністю сприяють інвестиційному таргетуванню (100 %); надають 

посередницькі послуги (“after care”) на місцях для підтримки розвитку та 

збереження інвестицій, заохочення подальших інвестицій та зростання 

локальної економіки (86 %); консультаційні послуги (86 %); вироблення 

інвестиційної політики (86 %); сприяння приватизації (71 %) [164, с. 14-15]. 

Вважаємо, що саме завдяки складності та взаємопов’язаності АПІ будуть 

демонструвати свою ефективність, досягаючи не лише кількісні результати, 

але й якісні. Зауважимо, що в Україні немає повноцінно діючої АПІ, хоча 

сьогодні на найвищому рівні лунають заяви щодо створення АПІ в Україні 

[165]. Модель роботи АПІ в Україні повинна мати розгалужену, 

багатофункціональну та розосереджену систему взаємопов’язаних установ 

(рис. 2.8) 
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Рис. 2.8. Схема взаємодії установ АПІ в Україні (cкладено автором) 
 

Ефективний та стабільний фондовий ринок (ринок цінних паперів) в 

розвиненій економіці сприяє мобілізації фінансових активів та скеруванню їх 

у інвестиційну сферу, в розвиток сучасних інноваційних галузей економіки та 

оновлення матеріально-технічної бази господарчої системи. Як відомо, 

головним завданням ринку цінних паперів є забезпечення умов для залучення 

інвестицій. Тобто, кількість отриманих фінансових ресурсів через продаж 

цінних паперів (акцій, облігацій) напряму залежить від ефективної роботи 

фондового ринку країни. Показником успішного розвитку фондового ринку є 

саме ринок корпоративних цінних паперів, оскільки він відображає стан 

розвитку бізнес-середовища. Адже державні цінні папери, маючи апріорі вищу 

ліквідність через більшу забезпеченість, не відображатимуть в повній мірі 

економічний стан та фінансовий клімат, натомість, розвинений та динамічний 

ринок корпоративних цінних паперів свідчить про кращий інвестиційний 

клімат. Так, малі обсяги ринку корпоративних облігацій в Україні порівняно із 

іншими перехідними економіками, відповідно позначається на інвестиційному 

кліматі. Для порівняння, обсяг торгів облігаціями підприємств у 2016 р. 

становив 55,44 млрд грн (2,6 % від загального обсягу торгів на ринку цінних 

паперів за 2016 р.), тоді як, наприклад, в Польщі аналогічний показник сягнув 

75,14 млрд злотих, в Чехії – 10,04 млрд євро, в Угорщині – 4,82 млрд євро 

[166; 167]. Статистика загальних обсягів біржових контрактів у розрізі різних 

фінансових інструментів зображено на рис. 2.9.  
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Рис. 2.9. Обсяги біржових контрактів з цінними паперами в Україні (за 

видами фінансових інструментів), 2006-2016 рр., % (cкладено за: [166]) 
 

Як видно, ринок цінних паперів в Україні функціонує досить 

нерівномірно: і в ретроспективному вимірі, і відносно своєї структури. 

Зокрема, згідно останнього річного звіту Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку, щорічний обсяг продажів державними облігаціями у 

2016 р. складає майже 90 %, натомість продажі облігаціями підприємств є 

вкрай малими (3,9 %). Водночас, підприємствами України у 2017 р. було 

здійснено капітальних інвестицій на 412,81 млрд грн, з яких 69,9 % за рахунок 

власних коштів, коли коштів державного бюджету – 3,5 %, кредитів банків – 

5,3 %, іноземних інвесторів – 1,4 % (рис. 2.10) [133]. Подібна тенденція для 

України є “традиційною”, оскільки на сьогодні ринок корпоративних 

облігацій є слабким інструментом фінансування довгострокових 

інвестиційних програм. Це також свідчить про недостатній рівень участі 

банківського капіталу в фінансуванні інвестицій підприємств в основний 

капітал. З іншого боку, такі незадовільні результати використання 

позичкового капіталу вітчизняними підприємствами у вигляді інвестицій у 

основний капітал говорить про потенціал для нарощування обсягів боргових 

інструментів на ринку корпоративних облігацій зокрема [168, с. 6]. 



120 

149

222,7
272,1

192,9 189,1

259,9 263,7
231,3

204,1
251,2

326,2

412,8

59,8 58,6 59,3 66,1 60,8 58,6 59,2 63,4 71,5 67,4 69,4 69,9

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017*
Роки

мл
рд

 д
ол

. С
Ш

А
 / 

%

Загальний обсяг капітальних інвестицій, млрд грн Власні кошти підприємств та організацій, %  
Примітка: * – без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя 

Рис. 2.10. Загальний обсяг капітальних інвестицій в Україні, 2006-

2017 рр., млрд грн; у т.ч. за рахунок коштів підприємств та організацій, % 

(cкладено за: [133]) 
 

Формування ринку корпоративних облігацій набагато важче, ніж 

державного, особливо в транзитивних економіках, через невеликі обсяги 

випуску цінних паперів, непрогнозованість, труднощі із забезпеченням 

належного розкриття бухгалтерської інформації, а також через відносну 

нерозвиненість в системі корпоративного управління. Проте, в ряді країн, 

зокрема у Чилі, Південній Кореї та Малайзії вдалося збудувати порівняно 

великі ринки корпоративних облігацій [123, с. 66-67]. Довести локальні ринки 

валютних облігацій в перехідних економіках до стандартів ринків розвинених 

країн, вимагатиме узгоджених зусиль в процесі організації інфраструктури 

ринку (емісії) валютних облігацій, що включає: (1) безпечну базову процентну 

ставку; (2) добре функціонуючу систему первинних продажів (мережа 

фінансових посередників); (3) надійні кредитні рейтинги; (4) ефективні 

торгові платформи; (5) стабільні та безпечні клірингові і розрахункові 

системи; і (6) диверсифіковану базу інвесторів [123, с. 70].  

Хоча увагу дослідників привертають переважно податкові питання, не 

менш важливими видається впорядкування урядових видатків, які зазвичай 

вимагають більших податкових надходжень і таким чином можуть 

перешкоджати інвестиціям. З іншого боку, достатні урядові видатки необхідні 
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для створення належної інфраструктури та акумуляції людського капіталу. 

Найпростіший одномірний регресійний аналіз показує, що для інвестиційного 

процесу оптимальними є урядові видатки на рівні 32-33% від ВВП (рис. 2.11). 

Оскільки в 2016 р. урядові видатки становили в середньому 35% від ВВП, це 

мало обмежити обсяги як сукупних, так і прямих інвестицій. 

 

  
а) на сукупні інвестиції (% від ВВП);   б) на ПІІ (% від ВВП); 

Рис. 2.11. Вплив урядових видатків на інвестиції в Україні  

(розраховано за: [131; 133])  
 

Важливими ринковими індикаторами, на думку експертів МВФ, що 

визначають процес поглиблення ринкових та політичних реформ, та 

потребують у цьому контексті стабільного моніторингу та корегування, 

сприятимуть розвитку ринку корпоративних облігацій. Йдеться за: 

макроекономічні змінні (динаміка ВВП та інфляції; фіскальний баланс та 

частка державного боргу у ВВП; поточний рахунок, рівень та волатильність 

потоків капіталу; частка заощаджень домогосподарств у ВВП); ринкову 

структуру (боргові цінні папери; крива прибутковості та структура 

стандартних цінних паперів; склад та різноманітність бази інвесторів; іноземні 

активи місцевих облігацій; види інструментів з фіксованим доходом; ринок 

деривативів та видів інструментів хеджування); ліквідність ринку (обсяг 

стандартних цінних паперів в обігу; розмір транзакцій та показників 

оборотності; ставка спредів) [169, с. 6-7]. Таким чином, країни зі стабільними 

темпами інфляції та дієвою системою захисту прав кредиторів мають більш 
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розвинені ринки облігацій і менше орієнтуються на облігації в іноземній 

валюті. Завдяки покращенню ефективності макроекономічної політики та 

зміцнення інституцій, перехідні економіки можуть розвивати ринки валютних 

облігацій, зменшити їх валютну “прив’язку” та ймовірність майбутніх криз. 

 

Висновки до розділу 

На основі компаративного аналізу було досліджено особливості 

використання інструментів державного регулювання ринку капіталів та 

тенденції інвестиційних процесів в деяких країнах ЦСЄ. 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 трансформацію економіки, порівняно з 

Україною, що з рештою позначилось на кількісних показниках. 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 на тлі ринкових 

реформ та імплементації норм ЄС, дозволили досягнути чималих кількісних та 

якісних змін. Насамперед, відзначимо активізацію бізнес-середовища та 

участь 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 
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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 

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.  

У розділі було здійснено огляд теоретичних положень рівноважного 

реального обмінного курсу та емпірично проаналізовано обмінні курси у 

деяких країнах. З метою визначення стаціонарності показників РОК було 

проведено тест на стаціонарність за методикою ADF. 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. Для виявлення 

чинників економічного зростання, сукупних інвестицій, ПІІ та балансу 

поточних операції в Україні було здійснено регресійні дослідження: 

покроковий багатофакторний регресійний аналіз та тест Гренджера.  

Дослідження інституційних чинників державного регулювання 

інвестиційного процесу в Україні виявило необхідність змін у підходах до 

управління інвестиційними процесами. У цьому контексті було 

систематизовано недоліки регулювання інвестиційної діяльності, нівелювання 
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яких є стратегічно важливим для перехідної економіки України. На цій основі 

була запропонована 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.  

Опрацювання результатів міжнародних досліджень щодо політичних та 

економічних процесів в країнах світу дозволило сформувати якісні 

рекомендації щодо поліпшення інституційного середовища 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. 

Проаналізовано особливості діяльності АПІ в країнах ЦСЄ, зроблено SWOT-

аналіз та, на цій основі, запропоновано рекомендації щодо створення 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, допоможе ефективно використовувати 

інструменти державної політики в інвестиційній сфері, формувати позитивний 

інвестиційний клімат та залучати інвестиційний капітал до вітчизняної 

економіки. 

Основні наукові результати опубліковані в працях [170; 171; 172; 152; 

173; 174; 175; 176] 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ЕЛЕМЕНТИ ЕФЕКТИВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В 

ЕКОНОМІКАХ ЗІ СЛАБКИМ ІНСТИТУЦІЙНИМ БАЗИСОМ 

 

3.1. Особливості імплементації державної політики в інвестиційній 

сфері  

Трансформація перехідної економіки полягає не тільки в покращенні 

рівня певних кількісних показників, таких як, наприклад, ВВП на одну особу 

чи стабільність валютного курсу в умовах “плаваючої валюти”, хоч це також 

можна вважати певним результатом, але й в досягнені якісних змін та 

розвитку інститутів. Під імплементацією державної політики в інвестиційній 

сфері необхідно розуміти впровадження міжнародних стандартів 

інвестиційної діяльності на національному рівні з урахуванням особливостей 

розвитку економіки, потреб суспільства та навколишнього середовища. 

Говорячи за розвиток вітчизняної економіки, ми повинні відштовхуватись від 

тих зовнішніх векторів (у т.ч. викликів), які перед країною існують. Оскільки 

перед Україною стоїть завдання та перспектива інтеграції до євроатлантичних 

інститутів, що відповідає попиту з боку суспільства, відтак, імплементація 

полягатиме у застосуванні саме західних стандартів розвитку інвестиційних 

процесів в країні. Це також важливо з огляду на потенційні джерела 

надходження інвестицій у національну економіку, оскільки саме західні 

економіки (чи країни, що сповідують західні моделі розвитку економіки) є 

найбільшими джерелами ПІІ11 [177].  

Розробкою документів рекомендаційного характеру для розвитку різних 

галузей господарства, у тому числі для перехідних економік, займаються 

чимало міжнародних організацій. В межах реалізації спільних політик ЄС 

також розроблено чимало документів, обов’язкових для імплементації в 

                                         
11 До найбільших інвесторів належать США, Німеччина, Великобританія, Гонконг, Франція, Швейцарія, 
Японія, Канада, Бельгія, Китай, Нідерланди, Ірландія, Іспанія, Італія, Сінгапур, Швеція, Австралія, Росія, 
Австрія, Бразилія, Південна Корея та ін.  
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країнах членах союзу. Узагальнено, фактори успішної імплементації 

європейських спільних політик зображені на рис. 3.1. Тобто, успіх 

імплементації того чи іншого нормативу в країні ЄС залежить від наявності 

високої політичної культури до прийняття рішень, суспільного сприйняття 

населенням змісту нормативу, зацікавленості з боку представників галузі дії 

нормативу та належного рівня розвитку інституційного базису в країні. В ЄС 

вирізняють два типи процедури імплементації на національному рівні: правова 

імплементація – інкорпорація законодавства ЄС в національне, та остаточна 

імплементація – адміністративні процедури на практичному рівні, тобто, 

фактичне застосування законів ЄС. Цей процес відбувається під наглядом 

Єврокомісії [178, с. 233].  

 
Рис. 3.1. Фактори успішної імплементації спільних політик ЄС на 

національному рівні (складено за: [178, с. 238]) 
 

Зауважимо, що незважаючи на максимально сприятливі умови для 

інвестиційної діяльності для країн-членів ЄС (як, насамперед, економічного 

союзу), спільна інвестиційна політика досі в процесі свого формування. В 

спільному комюніке Єврокомісії від 07.07.2010 р. “Towards a comprehensive 

European international investment policy” визначено, що “інвестиції є новою 

межею спільної комерційної політики” [179, с. 4]. Інвестиційна політика ЄС 
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часто доповнюється зусиллями країн-членів та субнаціональних суб’єктів 

державного управління. Підходи до сприяння інвестиціям (ззовні і назовні) 

подібні до здійснення експортно-імпортного регулювання, з використанням 

різних інструментів, починаючи від “інвестиційних стимулів до схем 

допомоги і підтримки”. Таким чином, кожна країна ЄС може застосовувати 

будь-які інструменти для заохочення інвестицій, не виходячи за рамки 

спільної комерційної політики та законодавства ЄС [179, с. 6]. Якщо в межах 

ЄС діють стандартні правила до здійснення інвестицій, то щодо угод BITs12 

висуваються певні умови. Універсальність підходу ЄС до запровадження 

політик на національному рівні, у т.ч. інвестиційної, полягає у тому, що 

загальні принципи і параметри інвестиційної політики розробляються і 

конкретизуються по окремим країнам. Що стосується підходів 

зовнішньоекономічної діяльності (торгівлі товарами й послугами, інвестицій 

тощо), ЄС традиційно звертається та використовує (імплементує) принципи 

міжнародних організацій таких як МВФ, Світовий банк. Зокрема, ЄС був 

серед організаторів міжнародної “Генеральної угоди з тарифів і торгівлі” 

(ГАТТ), яке пізніше було розширене й передане в компетенцію Світової 

організації торгівлі (COT). У чисельних переговорах в межах ГАТТ/СОТ 

традиційно обговорювалися питання, присвячені режиму торгівлі, а також 

уніфікації “нових” сфер, таких як торговельні аспекти прав інтелектуальної 

власності (trade-related aspects of intellectual property rights – TRIPs), пов’язані з 

торгівлею інвестиційні заходи (trade-related investment measures – TRIMs) [180, 

с. 413]. Чимало інших аналітичних матеріалів та рекомендаційних документів 

лягли в основу інституційного базису формування спільної міжнародної 

інвестиційної політики ЄС, зокрема Організації економічного співробітництва 

і розвитку (ОЕСР) та Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД).  

                                         
12 Bilateral Investment Treaties (BITs) – двосторонні інвестиційні угоди з третіми країнами 
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Серед перших та основоположних документів ОЕСР щодо інвестицій є 

Кодекс лібералізації руху капіталів13, прийнятий ще у 1961 р. 34-ма країнами 

Організації, покликаний поступово усувати бар’єри для руху капіталів, 

забезпечуючи при цьому гнучкість фінансових систем країн під час в умовах 

економічної та фінансової нестабільності. Кодекс є своєрідним результатом 

багаторічного процесу міжнародного діалогу і співробітництва з питань 

міжнародного руху капіталів, до якого також залучається МВФ та інші 

міжнародні організацій. Протягом цього часу, країни, долучені до Кодексу, 

імплементували у національні законодавства положення, що стосуються 

здійснення прав і обов’язків здійснення інвестиційної діяльності у 

відповідності до особливостей кожної країни [181, с. 3]. Головні зобов’язання, 

покладені на країн-партнерів угоди полягають у: а) поступовому скасуванні 

між собою обмежень на рух капіталів в обсязі, необхідному для ефективного 

економічного співробітництва; б) забезпеченні сприятливих умов та 

підтримки до всіх активів нерезидентів, незалежно від дати їх утворення; в) 

наданні максимально сприятливого матеріально-технічного супроводу в 

межах всієї юрисдикції країни-партнера; г) розширенні заходів лібералізації 

для всіх членів МВФ; ґ) уникненні введення будь-яких нових валютних 

обмежень для руху капіталів та утиску фінансових активів нерезидентів країни 

[181, с. 9]. Процедура імплементації умов Кодексу сторонами відбувається у 

підзвітному режимі, із наданням детальної інформації щодо процесу 

застосування інструментів лібералізації потоків капіталу по всіх напрямках дії 

Кодексу.  

Ще одним важливим інструментом ОЕСР у досліджуваному напрямі є 

“Рамкова політика з інвестицій” (Policy Framework for Investment – PFI), який 

визначає контрольний перелік питань для розгляду урядами країн, 

зацікавлених у створенні привабливого інвестиційного клімату та підвищенні 

                                         
13 Виконання умов Кодексу є обов’язковим для всіх країн ОЕСР. З 2012 року Кодекс також відкритий для 
країн, що не входять в ОЕСР, відтак, для країн, що приєднались до Кодексу також є обов’язковим виконання 
умов Кодексу. 
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ролі інвестицій у розвитку суспільства. Інструмент зосереджений на 12 різних 

напрямах інвестиційного процесу: інвестиційні політики країн; заохочення 

інвестицій та спрощення формальних процедур; конкуренція; торгівля; 

оподаткування; корпоративне управління; фінанси; інфраструктура; розвиток 

людського капіталу; політика заохочення відповідальної поведінки бізнесу та 

інвестицій в підтримку зеленого зростання; більш широкі питання державного 

управління [182, с. 4-5]. Процес застосування механізму PFI відбувається 

таким чином [182, с. 6]:  

1. Підписання угоди щодо проведення огляду (ревізії) інвестиційної 

політики в країні: 

- офіційний запит з боку держави-партнера щодо проведення огляду; 

- гарантія забезпечення фінансування. 

2. Підготовка до огляду (ревізії) інвестиційної політики в країні: 

- використовуючи PFI, ОЕСР розробляє дослідження спеціально для 

країни; 

- країна утворює міжвідомчу цільову групу (не є обов’язковим, але часто 

застосовується в якості ефективного загальнодержавного механізму). 

3. Пошук інформації, дослідження (Fact-finding): 

- ОЕСР організовує в країні дослідницькі місії (fact-finding missions); 

- наради міжвідомчої цільовий групи; 

- семінари з державними органами, міністерствами та іншими 

зацікавленими сторонами. 

4. Аналіз і та підготовка звіту (доповіді): 

- відомості та аналітична інформація на основі досліджень, опитувань та 

інші висновки місії; 

- підготовка проекту звіту; 

- консультації з цільовою групою з огляду інвестиційної політики та 

проведення семінару для зацікавлених сторін з обговорення результатів; 

- завершення звіту з урахуванням зауважень цільової групи; 
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- обговорення та рецензування доповіді в Комітеті ОЕСР з інвестицій14 

та її Консультативної групи з інвестицій та розвитку (за бажанням). 

5. Огляд інвестиційної політики: 

- подальші заходи та імплементація реформ на державному та 

регіональному рівнях; 

- перебування в країні в процесі застосування рекомендацій доповіді; 

- завершення дослідження та підбиття підсумків огляду інвестиційної 

політики.  

Зауважимо, що PFI використовується не тільки центральними, але й 

регіональними органами влади, агенціями з просування інвестицій, 

економічними співтовариствами, агенціями з розвитку, банками та в межах 

проектів державно-приватного партнерства. Механізм такого огляду активно 

та успішно використовується саме у країнах, що розвиваються. Крім PFI в 

рамках ОЕСР функціонує чимало інших інструментів цільового характеру (по 

галузях економіки та сферах соціально-економічної діяльності), таких як 

Рамкова політика з інвестицій в сільському господарстві (PFIA), Інструкція з 

політики інвестування в розвиток інфраструктури чистої енергії, Інструмент 

ОЕСР з підвищеного ризику щодо багатонаціональних підприємств в зонах зі 

слабким управлінням, Засади ОЕСР для участі приватного сектора в розвитку 

інфраструктури, Засади інвестиційної політики прозорості, Контрольний 

список політик стимулювання для ПІІ та ін. [183]. Перелік та детальний опис 

усіх інструментів ОЕСР наведений у Додатку Л.  

В 2011 р. в Україні також було здійснено Огляд інвестиційної політики 

(OECD Investment Policy Review: Ukraine 2011), в якому, зокрема, було 

визначено, що саме проблеми імплементації державної політики в 

інвестиційній сфері перешкоджають мобілізації інвестиційного капіталу та 

реалізації економічного та інвестиційного потенціалу країни. Проблема 

                                         
14 Інвестиційний комітет був сформований в квітні 2004 року після злиття Комітету з міжнародних інвестицій 
та багатонаціональних підприємств (CIME) і Комітету з руху капіталів і невидимих операцій (CMIT). Комітет 
відповідає за документи ОЕСР щодо лібералізації в галузі міжнародних інвестицій та послуг. 
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імплементації експертами пояснюється відсутністю прозорого регулятивного 

механізму [184, с. 9]. Важливі зауваження, що також були зроблені в доповіді, 

торкались питань: “інформування громадськості та відповідальної ділової 

практики”, яке в Україні значно відстає від інших країнах, що розвиваються; 

рівня корупції регуляторної системи та відсутності діючого антикорупційного 

законодавства; “спотвореного” ціноутворення на енергоресурси для населення 

та структури енергетичного ринку [184, с. 12]; фінансового дефіциту [184, 

с. 13]. Рекомендації експортної комісії, що були зроблені до проведеного 

дослідження, охоплюють: загальні рекомендації щодо інвестиційної політики; 

рекомендації для покращення інвестиційного клімату в Україні; рекомендації 

щодо активізації інвестиційних процесів для вдосконалення 

енергоефективності. Детальний перелік рекомендацій Огляду представлений у 

Додатку М.  

Україна також співпрацює з ОЕСР в рамках проект “Стратегія секторної 

конкурентоспроможності для України”, який розпочав свою роботу у 2009 р.. 

У ході початкової фази реалізації Проекту (2009-2011 рр.) були визначені 

секторні джерела підвищення конкурентоспроможності та політичні 

перешкоди для залучення інвестицій у ключові сектори розвитку економіки 

України – агробізнесу, машинобудування та виробництва транспортного 

обладнання, відновлюваної енергетики та енергоефективності. Метою другої 

фази реалізації Проекту (2012 р.) було усунення політичних перешкод для 

досягнення короткострокових результатів завдяки практичній реалізації 

ефективних заходів. Третя фаза Проекту (2013-2015 рр.) була спрямована на 

створення механізмів підтримки реформ і їх ефективної реалізації Урядом 

України з метою імплементації попередніх рекомендацій та забезпечення 

конкурентоспроможності приватного сектора [185].  

Подібно до ОЕСР, ООН також здійснює дослідницьку та 

рекомендаційну діяльність в межах ЮНКТАД. Організацією сформовані 

“Принципи інвестиційної політики” (Investment Policy Framework – IPF) для 

координації та корегування розвитку національних і міжнародних 
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інвестиційних політики на основі існуючих та потенційних викликів у 

зазначеній сфері.  

Таблиця 3.1 

Загальні принципи інвестиційної політики (ІП) за ЮНКТАД  

(складено за: [186, с. 27]) 
Назва Зміст 

1. Узгодженість 
політик 

ІП повинна бути закладна у загальну стратегію розвитку країни. Всі 
політики, які впливають на інвестиції, повинні бути послідовними і 
синергетичними як на національному, так і на міжнародному рівні.  

2. Державне 
управління та 
інститути 

ІП повинна розроблятися за участю всіх зацікавлених сторін, а також 
запроваджена в інституційну інфраструктуру, засновану на 
верховенстві закону, який дотримується високих стандартів 
державного управління і забезпечує передбачувані, ефективні і 
прозорі процедури для інвесторів. 

3. Динамічна 
розробка ІП 

ІП повинна регулярно переглядатися щодо своєї ефективності та 
актуальності і адаптуватися до зміни динаміки розвитку 

4. Збалансовані 
права і обов’язки  

ІП повинна бути збалансована в частині визначення прав і обов’язків 
держави та інвесторів в загальних інтересах стабільного розвитку 

5. Право на 
регулювання 

Кожна країна має суверенне право встановлювати умови доступу та 
роботи для іноземних інвестицій, за умови дотримання міжнародних 
зобов’язань в інтересах суспільного блага та мінімізації потенційних 
негативних наслідків 

6. Відкритість до 
інвестицій 

Відповідно до стратегії розвитку кожної країни, ІП повинна 
забезпечити відкриті, стабільні і передбачувані умови доступу для 
інвестиційного капіталу 

7. Захист та 
безпека 
інвестицій  

ІП повинна забезпечувати достатній рівень захисту для діючих 
інвесторів, сприйняття та ставлення до яких повинно носити 
недискримінаційний характер 

8. Заохочення та 
сприяння 
інвестиціям 

Політика щодо заохочення інвестицій та спрощення процедур 
повинна бути приведена у відповідність до цілей сталого розвитку та 
направлена до мінімізації ризиків недобросовісної конкуренції на 
інвестиційному ринку 

9. Корпоративне 
управління та 
відповідальність 

ІП повинна заохочувати та сприяти ухваленню й дотриманню 
провідної міжнародної практики соціальної відповідальності та 
корпоративного управління 

10. Міжнародне 
співробітництво 

Міжнародне співтовариство повинно співпрацювати для вирішення 
спільних викликів інвестиційного розвитку, особливо в найменш 
розвинених країнах. Колективні зусилля також повинні спряти 
уникати протекціонізму в інвестиційній сфері 

 

Серед іншого, в документі визначено, що головною метою інвестиційної 

політики є стимулювання інвестицій для інклюзивного зростання та сталого 

розвитку [186, с. 27]. “Принципи інвестиційної політики” (табл. 3.1) як 

невід’ємна складова IPF, є конкретним набором керівних принципів для 

розроблення (вдосконалення) національних інвестиційних політик. Взаємодія 
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між наведеними принципами відбувається таким чином: 1-3 відносяться до 

загального процесу формування політик, що стосуються інвестицій; 4-9 

відображають специфіку та зміст інвестиційної політики; 10 відноситься до 

співпраці в питаннях, пов’язаних з інвестиціями на міжнародному рівні. 

Тобто, “Принципи інвестиційної політики” відображають загальний контекст 

інвестиційного процесу в світі відповідно до цілей ЮНКТАД.  

В документі також наведені “Керівні принципи національної 

інвестиційної політики”, який включає перелік докладних заходів, наведені 

аргументи на користь прийняття політичних рішень на трьох рівнях: 

1) стратегічному: імплементація інвестиційної політики в загальнодержавні 

стратегії (“дорожні карти”) сталого економічного розвитку; 2) нормативному: 

шляхом встановлення норм і правил щодо інвестиційної та інших напрямів 

діяльності, уряди зможуть заохочувати і регулювати інвестиції для досягнення 

цілей сталого розвитку; 3) адміністративному: шляхом належної імплементації 

та інституційних механізмів, уряди зможуть забезпечити постійну 

актуальність і ефективність інвестиційної політики [186, с. 35].  

Принципи національної інвестиційної політики, згідно з ЮНКТАД, 

повинні будуватись за чотирма напрямами: стратегічного рівня, що забезпечує 

інтеграцію інвестиційної політики в загальну стратегію розвитку країни; 

безпосередньої інвестиційної політики з її стимулюючою та регулюючою 

функціями; галузями, пов’язаними з інвестиціями, такими як торгівля, 

оподаткування, трудові та екологічні норми, інтелектуальна власність тощо; 

ефективність інвестиційної політики (табл. 3.2). Очевидно, що 

запропонований підхід принципів інвестиційної політики не може бути 

універсальним для кожної країни, а лише є концепцією до загального 

застосування. Враховуючи свої особливості, наприклад, у структурі 

економіки, кожна країна повинна ввести певні корективи у відповідності до 

них.  
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Таблиця 3.2 

Структура Керівництва національної інвестиційної політики за 

ЮНКТАД (складено за: [186, с. 52]) 
Напрям політики Зміст політики 

Стратегія 
інвестиційного та 
сталого розвитку 

• інтеграція інвестиційної політики в стратегію сталого 
розвитку; 
• максимізація впливу інвестицій в зміцнення виробничого 
потенціалу та міжнародної конкурентоспроможності 

Регулювання та 
просування інвестицій 

Розробка інвестиційних політик щодо: 
• запровадження та операційної діяльності;  
• обслуговування та захисту інвестицій; 
• визначення обов’язків інвесторів; 
• заохочення та сприяння інвестиційних процесів 

Галузі, пов’язані із 
інвестиціями 

Забезпечення узгодженості з іншими галузями економічної 
політики, в тому числі: торгівлі, оподаткування, інтелектуальної 
власності, конкуренції, регулювання ринку праці, доступу до 
земельного фонду, корпоративної відповідальності та 
управління, охорони навколишнього середовища, 
інфраструктури і державно-приватного партнерства 

Ефективність 
інвестиційної політики 

• створення ефективних державних інститутів для реалізації 
інвестиційної політики; 
• вимірювання ефективності інвестиційної політики та 
впровадження результатів в подальшій інвестиційній політиці 

 

В рамках ЮНКТАД також розроблений механізм “Огляду інвестиційної 

політики” (UNCTAD Investment Policy Review – IPR), що почав свою 

діяльність у 1999 р. з першої комплексної оцінки інвестиційного клімату 

Єгипту і стратегії залучення ПІІ. Загалом, ці проекти носять комплексний, 

індивідуальний та інноваційний характер, що допомагають сформувати 

сприятливе підґрунтя для інвестиційної політики в слаборозвинених країнах, 

країнах, що розвиваються та в країнах з перехідною економікою. Процес 

залучення програми ЮНКТАД IPR є досить подібним до PFI ОЕСР і 

складається з такої послідовності: 1) запит від уряду певної країни до 

ЮНКТАД, висловлюючи прихильність реформам політики; 2) підготовка 

оцінки IPR і консультативної доповіді та його презентація, де уряд та інші 

зацікавлені сторони можуть взяти участь та проаналізувати висновки; 3) огляд 

міжурядової експертної та обмін передовим досвідом у сфері інвестиційної 

політики в Женеві; 4) імплементація і подальша технічна допомога; 5) 

підготовка звіту про імплементацію щодо оцінки результатів та наступні дії 
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[187, с. 10]. Зауважимо, що рівень інтеграції механізму ЮНКТАД до процесу 

реформування інвестиційної політики є глибшим в порівнянні до програми 

ОЕСР, оскільки він охоплює також і пост-імплементаційний період та аналіз 

результатів роботи та надає технічну та консультаційну підтримку. Не дарма 

саме цей механізм застосовують у найменш розвинених, у слаборозвинених та 

перехідних економіках. Зокрема, бенефіціарами цієї програми ЮНКТАД з-

поміж перехідних економік протягом 1999-2015  рр. були Білорусь, Боснія і 

Герцеговина, Югославія, Молдова, Таджикистан, Узбекистан та ін. [187, с. 45]. 

Україна за весь період реалізації проектів IPR не приєдналась до такої 

програми. Весь перелік країн, що застосували механізм IPR у різних його 

формах та конкретний приклад реалізації IPR з покращення загальної 

інвестиційної політики на прикладі Гватемали наведено у Додатку Н.  

Підготовка “Огляду інвестиційної політики” має вирішальне значення у 

визначенні конкретних вимог до нормативно-правової реформи і стратегічних 

пріоритетів, однак це тільки частина процесу активізації інвестиційного 

процесу. Наступним етапом імплементації, що має важливе значення для 

приймаючої країни, за сприянням ЮНКТАД та інших партнерів, є вживання 

необхідних заходів щодо введення в дію законів і нормативних актів, 

створення або реформування інститутів, а також підвищення якості 

маркетингових та заохочувальних послуг [187, с. 20]. Зауважимо, що підхід 

партнерства і співпраці з установами ООН, такими як ПРООН, ЮНІДО та 

МТЦ і іншими партнерами (ЄС, США, Світовий банк, ОЕСР та донорів) 

відіграє важливу роль у процесі імплементації. Це не тільки покращує умови 

для активізації бізнес-середовища всередині країни, це стає також позитивним 

сигналом для зовнішніх інвесторів, покращує позиції економіки в 

міжнародних рейтингах та сприяє поліпшенню міжнародного іміджу держави.  

Тобто, індикатором ефективності проведення реформ інвестиційної 

політики в країн із застосуванням інструментів міжнародних організацій, 

таких як ОЕСР чи ЮНКТАД та подальша імплементація рекомендацій та 
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міжнародних стандартів повинно бути частиною регулятивного процесу 

інвестиційної діяльності в країні. 

Таблиця 3.3 

Індикатори визначення інвестиційного впливу та ефективності 

інвестиційної політики на окремі показники розвитку економіки 

(складено за: [188, с. 17]) 
Сфера 
впливу 

Індикатор Пояснення 

Додана 
економічна 
вартість 
(EVA) 

1. Загальна додана 
вартість 

Валовий випуск продукції (вклад до ВВП) внаслідок 
інвестицій у нові / додаткові галузі економічної діяльності  

2. Вартість 
основного капіталу 

Внесок до валового нагромадження основного капіталу 
(визначається опосередковано через вплив інвестицій на 
ВВП) 

3. Загальний та 
чистий експорт  

Загальне виробництво експорту; чистий експорт (за 
вирахуванням імпорту) визначається через індикатор 
доданої вартості 

4. Кількість 
зареєстрованих 
підприємств 

Кількість підприємств в системі створення доданої вартості 
за підтримки інвестицій 

5. Загальні доходи 
бюджету 

Загальна фіскальні доходи визначають через надходження 
від всіх форм оподаткування господарської діяльності в 
результаті інвестицій  

Створення 
нових 
робочих 
місць 

6. Зайнятість 
(кількість)  

Загальна кількість робочих місць, створених внаслідок 
інвестицій, як прямих, так і опосередкованих 

7. Заробітна плата  Загальний отриманий дохід домогосподарств, отриманих 
внаслідок інвестицій, прямий та опосередкований 

8. Типологія рівнів 
кваліфікації 
працівників 

Кількість створених робочих місць, згідно класифікації 
МОП, як показник якості та рівня технологічності 
(включаючи передачу технологій) 

Сталий 
розвиток 

9. Показники 
впливу на фактор 
праці (labour) 

1) зайнятість жінок (порівняльні зарплати) і соціально 
незахищених груп; 2) підвищення кваліфікації, забезпеченні 
навчання; 3) здоров’я та безпека праці, виробничі травми 

10. Показники 
соціального впливу 
(social) 

1) кількість сімей, що подолали поріг бідності, заробітна 
плата вища за прожитковий мінімум; 2) розширення 
пропозиції товарів і послуг, наявність і доступність 
основних товарів і послуг 

11. Показник 
впливу на 
навколишнє 
середовище 
(environment) 

1) викиди парникових газів, зменшення викидів вуглецю / 
кредити на викиди, доходи від кредитів; 2) споживання 
енергії і води та її ефективність, використання небезпечних 
матеріалів; 3) розвиток підприємництва в еко-секторі 
(наприклад, еко-туризм, відновлювані джерела енергії тощо) 

12. Показник 
впливу на розвиток 
(development) 

1) розвиток місцевих ресурсів; 2) передача технологій 
(підвищення рівня кваліфікації та капіталомісткості праці); 
3) потенціал чи ризики від “ефекту витіснення” 

 

Методологія оцінки впливу інвестиційної реформи та імплементації 

рекомендацій, яка була підготовлена Міжвідомчою робочою групою для 
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ініціативи MYAP G-2015, може служити керівництвом для країн щодо вибору 

інструментів інвестиційного впливу і, відповідно, ефективності інвестиційної 

політики (табл. 3.3). Згідно отриманих результатів, обов’язком для урядів та 

інших компетентних органів буде корегування політики відповідно до 

встановлених норм та рекомендацій міжнародних організацій, що 

забезпечуватиме успішний розвиток реформ.  

Ефективність застосування вищеописаних механізмів було доведено в 

країнах зі складною економічною ситуацією та слабким інституційним 

базисом, де реформи позначились на тільки на інституційному рівні, але й на 

кількісних параметрах. Так, в Гватемалі ЮНКТАД надала допомогу в 

перегляді гірничого законодавства і методології збору даних про ПІІ. В межах 

IPR вдалося вдосконалити процедури реєстрації бізнесу шляхом реалізації 

програми e-Regulations. В результаті, кількість процедур для започаткування 

бізнесу зменшилась вдвічі (з 12 до 6), відповідно, й вартість процедур для 

підприємців зменшилась пропорційно, натомість, час, необхідний для 

започаткування бізнесу скоротився з 37 до 18 днів [189].  

Досвід Руанди як країни пост-конфліктної є особливо цікавий для 

України. Уряд країни, на фоні слабкого надходження ПІІ, звернувся у 2004 р. 

до ЮНКТАД для проведення в країні IPR. По завершенню огляду, у 2006 р. 

Руанда швидко приступила до імплементації своїх рекомендацій. Зокрема, 

спрощення процедур для доступу інвестицій зробило економіку більш і 

прозорою. Крім того, ЮНКТАД допомагала запровадити програму з 

підготовки кваліфікованих робітників і підприємців та підвищення якості 

обслуговуванні державних структур, в тому числі інвесторів і потенційних 

інвесторів. Успішність реформ та імплементації рекомендацій ЮНКТАД було 

показовим, оскільки ПІІ збільшилися більш ніж в десять разів з моменту 

проведення IPR (середньорічний показник – $ 94 млн протягом 2006-2013 рр.). 

                                         
15 Міжвідомча робоча група була сформована для підтримки “Робочої групи високого рівня розвитку країн G-
20” відповідно до “Багаторічного плану дій з розвитку G-20” (G-20 Multi-Year Action Plan on Development – 
MYAP). До робочої групи входять представники ЮНКТАД (як координатор), ПРООН, МОП, ОЕСР, Світовий 
банк, а також представники MYAP, Німеччини, Саудівської Аравії та інші запрошені організації. 
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Крім того, рейтинг Руанди згідно індексу Doing Business значно покращився: 

143 позиція (серед 183 країн ) в 2009 р., до 46 в 2015 р. [189]. Важливо, що в 

країнах проекти мали повну політичну підтримку та зацікавленості з боку 

влади, що стало результатом такої ефективності.  

Група Світового банку (СБ) та Міжнародний валютний фонд (МВФ) 

сприяють країнам-партнерам в залученні, сприянні та збереженні різних видів 

ПІІ, а також досягти максимально позитивного розподілу іноземних 

інвестицій в приймаючій країні. До переліку послуг, що надає Світовий банк, 

завдяки яким національні уряди можуть покращити інвестиційну політику та 

покращити ефективність інвестиційного капіталу, відносяться [190, с. 1-2]:  

1. Розробка стратегій ПІІ та інвестиційної реформи, що включає: 

а) формування зрозумілої (логічної) структури ПІІ, що надходять до економіки 

та політичних підходів до регулювання, необхідних для максимізації 

потенційних переваг від кожного виду інвестицій; б) визначення пріоритетів 

для розробки узгоджених та конкретних інвестиційних політик на загальному 

та секторальному рівнях економіки, допомагаючи залучати, сприяти, зберігати 

та максимізувати позитивні результати ПІІ в економіці. 

2. Підвищення ефективності політик, спрямованих на залучення і 

сприяння ПІІ, в тому числі: а) створення розширених режимів надходження 

інвестицій через адаптацію та імплементацію недискримінаційного режиму 

для іноземних і вітчизняних інвесторів, а також зниження секторальних 

обмежень і вимог до продуктивності; б) впорядкування інвестиційних 

процедур; в) збільшення потенціалу заохочення інвестицій, включаючи 

конкурентоспроможної пропозиції для сприяння інвестиціям в пріоритетні 

сектори та виробничий потенціал. 

3. Запровадження (поглиблення) практики підвищення ефективності 

інвестиційних стимулів через визначення значимості стимулів для таких цілей 

економічної політики, як створення робочих місць, стимулювання експорту та 

сталого економічного розвитку.  
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4. Зміцнення довіри інвесторів з метою збереження та розширення ПІІ 

шляхом: а) модернізації та вдосконалення законодавчої та нормативної бази 

для зниження інвестиційних ризиків через упорядкування заходів з вирішення 

незаконної експропріації майна, переказу платежів та конвертованості валюти; 

б) вдосконалення системи захисту інвестицій з використанням міжнародного 

досвіду; в) розробки та імплементації пост-інвестиційних програм (“aftercare 

programs”) для покращення відносин з інвесторами, утримання та збільшення 

капіталізації компаній, диверсифікації з поглибленням зв’язків з місцевими 

постачальниками.  

5. Застосування передової міжнародної практики участі країн на 

регіональних ринках інвестицій в рамках інтеграційних процесів, які сприяють 

потокам ПІІ.  

Враховуючи теоретичну частину даного дисертаційного дослідження, в 

якій йшлося про важливість державних інвестицій (витрат) в контексті 

активізації економічних процесів в економіці, регулювання державних 

інвестицій з метою їх оптимальної реалізації є одним з найважливіших 

чинників інвестиційних процесів в перехідній економіці. Зокрема досвід 

України засвідчує, що нераціональне державне інвестування позначається не 

тальки на соціальних показниках розвитку суспільства, однак також сприяє на 

розвиток бізнес-середовища, оскільки суб’єкти державних інвестицій є 

зв’язною ланкою у процесі надання/отримання послуг та реалізації 

економічного потенціалу інвесторів. Так, було доведено, що збільшення 

обсягу інвестицій в інфраструктуру підвищує зростання в короткостроковій 

перспективі за рахунок збільшення сукупного попиту і в довгостроковій 

перспективі за рахунок підвищення сукупної пропозиції: збільшення 

інвестиційних витрат на 1 % від ВВП підвищує рівень виробництва приблизно 

на 0,4 % в тому ж році і на 1,5 % за чотири роки після збільшення [191, с. 86-

87]. Однак в перехідних економіках, за відсутності прозорих та ефективних 

інституційних факторів, реалізація державних інвестиційних проектів 

пов’язано із низкою ризиків та деструктивних чинників, таких як: корупція на 
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всіх рівнях реалізації проекту; неринкова оцінка проекту; політична 

заангажованість у виборі суб’єктів інвестування; неефективна реалізація тощо. 

Саме тому, важливим та необхідним для оптимізація державних витрат є 

залучення міжнародного досвіду з регулювання державних інвестицій.  

Регулювання державних інвестицій залежить від багатьох факторів, 

однак визначальними факторами є саме інституційний та законодавчий. Саме 

тому зміна підходів регулювання на інституційному та законодавчому рівнях 

потребує розвитку навичок, конкретних моделей та інвестицій. СБ та МВФ 

відводять важливе значення регулюванню державних інвестицій та 

розробляють практичні інструменти з оптимізації державних інвестицій. 

Науковці СБ у роботі під назвою “The power of public investment management : 

transforming resources into assets for growth” запропонували методику 

ефективного управління державними витратами (інвестиціями), що включає 

вісім стадій реалізації оцінки ефективності та дієздатності управління 

державними інвестиціями [192, с. 34-37]:  

1. Пропозиції щодо інвестування (розробка проектів, попередній аналіз): 

проекти або програми підлягають (а) дієвому стратегічному плануванню та (б) 

попередньому аналізу (скринінг-тесту) всіх проектних пропозицій щодо 

наданих рекомендацій.  

2. Офіційна оцінка проекту (здійснюються кваліфікованим персоналом 

або консультантами): проекти і програми, які задовольняють умови першого 

тесту, в подальшому проходять більш сувору перевірку ефективності витрат.  

3. Незалежний огляд проекту: полягає у визначенні суб’єктивних та 

якісних оцінок проекту.  

4. Відбір проектів і складання бюджету: процес оцінки та відбору 

державних інвестиційних проектів пов’язаний з відповідним бюджетним 

циклом.  

5. Реалізація проекту (імплементація): після ретельного аналізу проекту 

на предмет спроможності (актуальності, реальності) запровадження, 

реалізують відповідно до критеріїв ефективності.  
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6. Коригування проекту: гнучка перевірка реалізації проекту дозволяє 

коригувати його у достатній мірі у зв’язку зі зміною проектних обставин, які 

вимагають зміни витратної частини проекту або його припинення.  

7. “Запуск” проекту: визначення готовності об’єкта до роботи з 

фіксацією часових та фінансових показників.  

8. Огляд і оцінка виконання проекту: загальний огляд реалізації та 

подальший аналіз завершених проектів.  

Враховуючи обмеженість капітальних та фінансових можливостей 

перехідних економік, забезпечення державних інвестиційних проектів таким 

інституційним супроводом як програма СБ “Public Investment Management” 

(PIM) є необхідним для ефективної його реалізації. Саме тому СБ здійснили 

чимало досліджень з управління державними інвестиціями в різних країнах. 

Застосовуючи описаний вище системний діагностичний інструмент PIM, 

аналітики визначають взаємодію всіх етапів, оцінюючи весь інвестиційний 

цикл, а не тільки його окремі компоненти. На сьогодні вже зібраний 

різноманітний досвід із реалізації програми PIM в країнах із різним рівнем 

розвитку про інституційний механізм, вхідні і вихідні параметри, особливості 

процесу реалізації PIM. Зокрема, програму реалізовано у таких країнах ЦСЄ: 

Словаччина, Словенія, Латвія, Польща, Албанія, Македонія, Чорногорія та 

Сербія (повний перелік країн наведений у Додатку П).  

Для оцінки якості управління державними інвестиціями спеціалісти 

МВФ розробили новий інструмент Public Investment Management Assessment 

(PIMA), який оцінює 15 ключових інститутів планування, розподілу та 

реалізації державних інвестицій (рис. 3.2).  

Подібно до PIM від Світового банку, PIMA забезпечує більш повну 

оцінку процесу прийняття рішень щодо державних інвестицій на трьох 

ключових етапах: 1) планування сталого рівня інвестицій в державному 

секторі; 2) розміщення інвестицій в доцільних секторах та проектах; 

3) реалізація проектів в межах встановлених часових та бюджетних орієнтирів 

[193, с. 20-22].  
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Рис. 3.2. Структура оцінки управління державними інвестиціями 

(складено за: [193, с. 22]) 
 

Планування державних інвестицій полягає у забезпеченні державних 

інвестицій стійкою і ефективною координацією між різними секторами, 

рівнями державного управління, а також на рівні державних і приватних 

секторів. Розподіл капітальних витрат в найбільш продуктивних секторах і 

проектах, у свою чергу, вимагає комплексного, уніфікованого капітального 

бюджету, а також встановлення об’єктивні критеріїв та конкурсних процедур 

для оцінки та вибору інвестиційних проектів. І насамкінець, своєчасна і 

економічно ефективна реалізація державних інвестиційних проектів вимагає 

установ, які повністю забезпечують проекти фінансовим супроводом, 

прозорим контролем та ефективним управлінням.  

На основі опрацьованого матеріалу, пропонуємо механізм імплементації 

державної політики в інвестиційній сфері, що полягає у виконанні таких 

завдань:  

Планування 
1. Фіскальна політика 
2. Загальнодержавне та 
секторальне планування 
3. Центрально-місцева 
координація 
4. Управління державно-
приватного партнерства 
5. Регулювання підприємств 

Розміщення 
6. Багаторічне бюджетування 
7. Сформованість бюджету 
8. Розділ бюджету 
9. Експертиза проектів 
10.Видбір проектів  

Впровадження 
11. Захист інвестицій 
12. Наявність фінансування 
13. Прозорість виконання 
14. Управління проектами 
15. Моніторинг активів 
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1. Запровадження різнорівневої системи управління, реалізації та 

контролю за процесом імплементації державної політики в інвестиційній сфері 

на державному, корпоративному та громадському рівнях. Завдяки своїй 

гласності та прозорості, такий плюралістичний підхід до управління дозволить 

більш ефективно впроваджувати міжнародну практику реалізації 

інвестиційної політики. 

2. Формування стратегії з реалізації заходів імплементації державної 

політики в інвестиційній сфері на всіх рівнях державного управління 

економічною та інвестиційною діяльністю з урахуванням нормативно-

правових, інституційних та соціально-економічних умов розвитку країни зі 

встановленням цільових та часових орієнтирів реалізації стратегії та 

відповідальних сторін. 

3. Застосування новітніх (інноваційних) засобів та методів управління та 

реалізації програмних завдань механізму імплементації задля більш 

ефективного досягнення стратегічних цілей стратегії. 

4. Залучення міжнародних експертів (радників), аудиторських компаній, 

представників країн та міжнародних об’єднань (наприклад, ЄС, ОЕСР, СБ) в 

процесі імплементації міжнародних практик реалізації інвестиційних політик. 

5. Контроль за процесом реалізації програмних орієнтирів 

імплементації, регулярна звітність та, за потреби, корекція процесу 

імплементації.  

Процес імплементації повинен бути невід’ємною частиною 

інвестиційної стратегії та спрямований на досягнення цілісності усіх 

державних і регулюючих органів. Важливо, щоби регулювання інвестиційних 

процесів відбувалось неупередженими, політично незалежними, 

компетентними та ефективними державними установами, з дотриманням 

керівних завдань та принципів підзвітності. Такі підходи важливі для 

інвесторів (насамперед, в перехідних економіках) на всіх рівнях управління: в 

судовій, регуляторній, податковій, митній системах та ін. Особливістю 

інвестиційної політики в перехідних економіках повинно стати її динамічність 
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та адаптивність з метою перманентної актуалізації до зовнішніх змін –

тенденцій в геополітиці, міжнародній торгівлі, розвитку сусідніх економік, 

регіональних об’єднань, структурних змін в глобальній економіці та ін., з 

метою своєчасного застосування коригувальних заходів.  
 

3.2. Умови активізації інвестиційного процесу в Україні 

Особливість розвитку країн з перехідною економікою полягає в тому, 

що якісні ринкові трансформації, як свідчить міжнародний досвід, потребують 

значних капітальних вливань в економіку. Саме залучення інвестиційного, а 

не кредитного капіталу зіграє конструктивну роль у розвитку економіки. На 

прикладі фінансово-економічної кризи 2008 р. стало зрозуміло, що насичена 

“неконструктивним” капіталом економіка є вразливою до внутрішніх та 

зовнішніх шоків та непривабливою для капітальних інвестицій. Саме тому 

економіка повинна демонструвати системний розвиток із сприятливим 

середовищем для інвестицій, а регулювання інвестиційної діяльності – бути 

збалансованим: максимально ліберальним у відповідності до критеріїв сталого 

розвитку та безпеки економіки. Узагальнену систему інструментів державного 

регулювання інвестиційної діяльності в Україні можна зобразити таким чином 

(рис. 3.3).  

Інвестиційні процеси розвиваються під впливом світових (регіональних) 

економічних та інвестиційних процесів та внутрішньодержавних умов, що в 

результаті формує інвестиційний клімат країни. М. Мельник виділяє мега-, 

макро-, мезо- та мікроінвестиційні рівні оцінки інвестиційного клімату країни 

як складової цілісної економічної системи [194, с. 79]. Однак, незважаючи на 

підходи до оцінки інвестиційного клімату та формування сприятливих 

інвестиційних умов, фактори які визначають інвестиційний процес країни 

можна розрізняти за такими напрямами: нормативно-правові, соціально-

політичні та організаційно-економічні. Відповідно, їх оптимізація та 

вдосконалення позитивним чином позначиться на інвестиційній активності в 

країні.  



145 

 
Рис. 3.3. Інструменти державного регулювання інвестиційного 

діяльності в Україні (складено автором)  
 

Правове регулювання інвестиційних процесів у відкритій економіці як 

інструмент впорядкування є формальним фактором визначення національної 

(територіальної) юрисдикції для суб’єктів економічної діяльності, де зміст та 

заходи впливу більшою мірою ретранслюють міжнародний досвід 

регулювання інвестиційних процесів. Особливо це характерно для перехідних 

економік, які прагнуть інтегруватись у ширший (регіональний, міжнародний) 

інвестиційний простір. Відтак, чим ближчим та подібним буде правове 

середовище регулювання інвестиційної діяльності в країні до міжнародних 

стандартів, тим більше привабливою буде економіка для зовнішніх інвесторів.  

Нормативно-правову базу інвестиційного регулювання в Україні також 

можна віднести до бар’єрів для інвестиційної діяльності, незважаючи на 

кількість у понад 100 різних законів і підзаконних актів. Відсутність чіткої 

“взаємодії” та нестабільність є характерною ознакою регуляторної бази, що 

негативно впливає на рішення інвесторів. Оскільки значна частина 

нормативних актів складають саме підзаконні акти, то це стає предметом (або 
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політичну циклічність та економічну нестабільність, повинна відштовхуватись 

від певних незмінних детермінант, про що всі потенційні і існуючи інвестори 

повинні бути проінформовані (закріпленням в правових та стратегічних 

документах). Йдеться за такі основи, як: гарантія безпеки права власності за 

будь-яких умов соціально-економічної або політичної кон’юнктури в країні; 

регуляторні зміни повинні здійснюватись на умовах залучення до обговорення 

усіх сторін, яких зміни потенційно торкатимуться, відтак, остаточне рішення 

приймається на основі компромісу; зміна нормативних документів в 

інвестиційній сфері здійснюються поступово (наприклад, протягом 

“перехідного періоду”) і повинно бути в інтересах не тільки держави, але й 

інвесторів.  

Інвестиційний ринок є динамічним, активізація якого залежить від 

проведення якісних і перманентних змін в регуляторній політиці держави. За 

даними Investment Policy Monitor, національні інвестиційні політики країн 

світу продовжують лібералізацію та сприяння інвестиціям (табл. 3.4).  

Таблиця 3.4 

Регуляторні зміни в інвестиційних політиках країн світу,  

2004-2016 рр. (складено за: [195, с. 99]) 

Характер змін Роки 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість 
країн 79 77 70 49 40 46 54 51 57 60 41 49 58 

Кількість 
регуляторних 
змін 

164 144 126 79 68 89 116 86 92 88 72 99 124 

Лібералізація, 
просування 142 118 104 58 51 61 77 62 65 64 52 74 84 

Обмеження, 
регулювання 20 25 22 19 15 24 33 21 21 21 11 14 22 

Нейтральні 
зміни 2 1 - 2 2 4 6 3 6 3 9 11 18 

 

Так, у 2016, 58 країн ухвалили 124 заходів, що пов’язані із іноземними 

інвестиціями, з яких 84 зміна направлена на лібералізацію, просування та 

заохочення інвестицій, натомість, 12 – на обмеження та регулювання. Серед 

країн, що впроваджували зміни, найбільше припадає на азійські країни, що 
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розвиваються16 – 48 країн, європейські – 18, африканські – 16, транзитивні – 

18, країни Латинської Америки та Карибського басейну – 12, інші розвинені 

країни – 6, Північну Америку – 6 [195, с. 100]. Зауважимо, що Україна, згідно 

зазначеної класифікації, належить до групи транзитивних економік (transition 

economies). Що важливо, найбільші азійські країни з економікою, що 

розвивається – Китай та Індія, були найбільш активними у відкритті різних 

галузей промисловості для іноземних інвесторів. Тобто, міжнародний 

інвестиційний ринок є вкрай конкурентним, відтак, покращення 

інвестиційного клімату та залучення іноземних інвестицій вимагає 

вдосконалення та поступової лібералізації у процесі регулювання цього 

сектору економіки.  

З цією метою багато країн з перехідною економікою скасовують 

надмірно захисні внутрішні заходи інвестиційної політики та змінюють свої 

закони, щоб забезпечити більш відкриту та сприятливу правову базу 

регулювання іноземних інвестицій. Правові норми та звичаї, які були 

розроблені в рамках двосторонніх або багатосторонніх міжнародних угод, 

здійснили вагомий вплив на національні інвестиційні законодавства. Шляхом 

виконання зобов’язань в рамках таких угод, країни таким чином перейшли до 

прогресивної гармонізації національних правових стандартів регулювання 

іноземних інвестицій. На відміну від України, розвинені країни, такі як США, 

Німеччина, Великобританія, Франція, як правило, не мають конкретних 

законів для заохочення і просування іноземних інвестицій. Конкретні закони й 

далі існують у перехідних економіках, які диференціюють іноземних 

інвесторів від національних через такі можливі причини: (а) надання відносно 

кращих, більш сприятливих вимог для заохочення зовнішніх інвестицій; (б) 

збереження контролю над економікою країни (конкретних галузей, 

стратегічних підприємств, екологічних норм тощо) від транснаціонального 

бізнесу та впливу іноземних держав. Однак відповідно до рекомендацій 

                                         
16 Класифікація країн наведена згідно Investment Policy Monitor 
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Комітету з розвитку СБ щодо ПІІ, рівність умов інвестування та вільна 

конкуренція між ними є передумовами позитивного інвестиційного 

середовища [194, с. 81]. Натомість, наявність прихильників диференційованих 

правових норм відносно не тільки іноземних інвесторів, але й підприємств, 

створених за кошти іноземних інвестицій стає перешкодою для покращення 

інвестиційного клімату в Україні.  

Зазначимо, відсутність чіткої системи гарантування прав власності, 

насамперед, для внутрішніх суб’єктів економічної діяльності, зменшує 

активність інвесторів, зокрема і зовнішніх (навіть попри існуючи певні 

гарантії), адже це негативно позначається на можливостях внутрішнього 

ринку. Незважаючи на відносну ефективність регулювання форм прав 

власності в Україні, її захисна функція ще знаходиться на зародковому стані. 

Принципи статусу власності в країні закріплені в Конституції, а далі за 

сферою суспільних відносин, тобто залежно від галузі права, передбачено 

регулювання відповідними нормативними актами. Наприклад, відносини між 

фізичними особами регулює Цивільний кодекс, відносини між суб’єктами 

господарювання – Господарський кодекс (застосування норм права залежно 

від предмета правового регулювання). Однак в окремих випадках слід 

враховувати і специфіку як виду правових відносин, так і суб’єктів – 

Земельний кодекс, Кодекс про надра, Кодекс вільного мореплавства та ін.; 

укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, відомчі 

нормативні акти міністерств і відомств, видані відповідно до зазначених 

правових документів. Структурована класифікація нормативно-правових 

актів, що регулюють інвестиційну діяльність в Україні можна переглянути у 

Додатку Р. Тим не менше, деталізоване визначення різних форм власності та 

гармонізація відносин між ними на сьогодні відсутні. Тобто, система реалізації 

та захисту прав власності є комплексною, однак вона потребує значної 

оптимізації, що полегшить діяльність інвесторів. З практичної точки зору, це 

частково вирішує проблему тіньової економіки, підвищуючи таким чином 

інтерес з боку інвесторів як до прозорої економіки.  
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Однією з важливіших цілей регулювання інвестиційної діяльності в 

перехідній економіці є питання децентралізація регулювання та розвитку 

територій, поряд з тим, дуже складним у реалізації. Досягнення таких цілей 

можливо через надання більших політичних важелів місцевим органам 

виконавчої влади та розвитку спеціальних територій, наприклад спеціальних 

економічних зон (СЕЗ) або територій пріоритетного розвитку (ТПР). В 

“Концепції регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової 

трансформації економіки” ще від 1 червня 1995 р. це було визначено за 

пріоритет. Так, в Концепції зазначено, що “здійснюючи децентралізацію 

управління економікою, розширюючи повноваження регіонів, держава 

значною мірою знімає із себе функції забезпечення інвестиціями та передає їх 

суб’єктам господарювання” [196], що цілком відповідає логіці розвитку 

перехідної економіки. В багатьох країнах завдяки децентралізації регулювання 

та розвитку інвестиційних процесів на рівні окремих територій та регіонів 

країни вдається вирішити складні питання соціально-економічного розвитку, 

слаборозвинених територій та галузей, контролювати екологічні проблеми 

тощо. Понад 20-ти річний досвід діяльності СЕЗ в Польщі17, що дозволило 

залучити в економіку понад 100 млрд злотих, забезпечити близько 300 тис. 

робочих місць [197, с. 7]. Як відзначають науковці, 100 нових робочих місць, 

створених в СЕЗ Польщі, генерує, залежно від галузі, 50-100 нових робочих 

місць на прилеглих територіях [198, с. 26]. Досвід Польщі є показовим, не 

тільки за кількісними показниками, але й за якісними, такими як 

диверсифікація за країнами надходження, галузевого та регіонального 

розміщення інвестиційних ресурсів тощо, є результатом ефективної 

регуляторної політики.  

Оскільки передумовами успішного функціонування СЕЗ є політична 

стабільність, інвестиційні гарантії, якість інфраструктури, кваліфікація 

робочої сили та спрощення адміністративних процедур [199], саме на ці 

                                         
17 У 2013 р. парламент Польщі вже вдруге прийняв рішення про продовження строку дії СЕЗ ще на 6 років – 
до 2026 р.. 
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фактори в Україні і необхідно спиратись при регулюванні СЕЗ. Звісно, 

основоположним є нормативно-правовий супровід та координація діяльності, 

який, на думку багатьох дослідників є “слабким місцем” розвитку СЕЗ в 

Україні, відтак, потребує вдосконалення та постійного розвитку. Незважаючи 

на деталізований опис органів управління та державного регулювання, з 

визначенням конкретних функцій, СЕЗ потребують також залучення елементів 

корпоративного управління, як це робилось в країнах ЦСЄ. Враховуючи 

особливості розвитку регіонів України, важливо заохочувати розвиток МСП за 

умов пільгових податкових режимів в межах СЕЗ в регіонах із великими 

обсягами надходження приватних трансфертів; відносно вищими пільгами в 

слаборозвинених регіонах, як це здійснюється в Польщі (див. Додаток Д. 3). 

Цей напрям досліджень заслуговує окремої уваги як з боку науковців, так і 

урядовців, однак в жодній мірі не викликає сумніві щодо економічної 

доцільності, оскільки потенційно вирішує вже “традиційну” проблему 

негативних наслідків трудової міграції в Україні (зокрема, в західних 

областях). Зокрема, понад 2,8 млрд дол. США у 2014 р., які “осідають” на 

споживчому ринку, збільшуючи попит на імпортну продукцію. Однак, 

враховуючи результати дослідження фінансових надходжень мігрантів, з яких 

22 % виявили зацікавленість в інвестуванні в місцеві інфраструктурні проекти, 

особливо довгострокові трудові мігранти у країнах ЄС [200, с. 13-15], робота у 

цьому напрямі є вкрай своєчасною. Таким чином, активізація інвестиційного 

процесу завдяки СЕЗ та ТПР вимагає: 

- забезпечення стабільного адміністративного та правового супроводу 

діяльності СЕЗ та ТПР;  

- зменшення тотального державного контролю, з передачею 

повноважень з нагляду місцевим (регіональним) органам влади, натомість, 

покращення якості послуг державних органів для інвесторів;  

- правового диференціювання кожної СЕЗ та ТПР з метою врахування 

усіх особливостей розвитку регіону та суб’єктів економічного розвитку;  
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- здійснення боротьби з корупцією та тіньовою економічною діяльністю 

на територіях СЕЗ і ТПР та запобігання зловживань перевагами СЕЗ з боку 

кланово-олігархічних структур;  

- оптимізації діяльності СЕЗ та ТПР у інфраструктурному, 

транспортному, науково-технологічному, фінансовому, трудоресурсному 

напрямах як чинників довгострокового капіталовкладення;  

- рівномірного розподілу капіталовкладень задля уникнення розриву у 

економічному розвитку регіонів через запровадження диференціального 

підходу надання пільг;  

- переходу на інноваційний рівень розвитку СЕЗ та ТПР (розвиток 

технопарків, науково-технологічних кластерів, бізнес-інкубаторів тощо);  

- постійного моніторингу діяльності СЕЗ та ТПР з метою аналізу 

ефективності роботи, а не здійснення адміністративного тиску на 

підприємства СЕЗ та ТПР;  

- активізації нових форм залучення капіталів для розвитку МСП в 

регіонах із великими обсягами надходження приватних трансфертів;  

- враховуючи вступ в дію угоди про асоціацію Україна-ЄС, долучити 

доцільність використання СЕЗ як важливої площини для реалізації 

інвестиційного потенціалу не тільки закордонних, але й вітчизняних 

інвесторів.  

Важливим інституційним елементом розвитку та активізації 

інвестиційного процесу в країні є державі програми, стратегії, що визначають 

головні пріоритети розвитку цього напрямку. В Україні за роки незалежності 

було розроблено чимало програмних документів, які за свою структурою та 

змістом цілком відповідають міжнародним та враховують соціально-

економічні особливості України. Зокрема, в “Програмі розвитку інвестиційної 

діяльності на 2002-2010 роки” (від 28 грудня 2001 р.), пізніше у “Концепції 

Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності 

на 2011-2015 роки” (від 29 вересня 2010 р.) та “Програмі розвитку 

інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні” (від 2 лютого 2011 р.) 
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аналізується стан та проблеми розвитку інвестиційної діяльності, для якої 

визначаються: роль держави у реалізації програм; мета; відповідні завдання, 

напрями та заходи для реалізації програм; форми, критерії та принципи; 

часові, галузеві та фінансові орієнтири; очікувані результати. Тобто, програми 

є системними документами за своїм змістом та формою, однак, враховуючи 

практично незмінний негативний стан розвитку галузі, змін потребують 

підходи до виконання вищеописаних та інших цільових державних 

документів. Зокрема, важливо:  

- визначити відповідальних за забезпечення виконання програм та 

координацію здійснення передбачених заходів (на рівні міністерств, 

центральних і місцевих органів виконавчої влади);  

- забезпечити моніторинг виконання поставлених завдань та результатів, 

у тому числі, у фінансовому та часовому вимірах;  

- здійснювати систематичне звітування процесу виконання програми із 

можливістю внесення корективів та змін до поставлених цілей та заходів в 

залежності від попередніх економічних, технічних, соціальних, гуманітарних 

та екологічних умов та результатів;  

- залучити до процесу реалізації завдань стратегічних програм (на різних 

рівнях – секторальному, фінансовому та часовому) громадськість, наприклад, 

цільові громадські (за потребою, міжнародні) організації, приватний сектор, 

міжнародні організації та компетентних спеціалістів;  

- забезпечити цілковиту гласність процесу;  

- за оприлюдненим аналізом результатів реалізації програм, формувати 

відповідні деталізовані висновки та рекомендації з метою подальшого 

врахування на наступних (оновлених) етапах програмування інвестиційної 

політики.  

Соціальні-політичні умови формують загальне враження про країну 

серед інвесторів, відображають соціальні складові внутрішнього ринку, 

громадську активність та рівень соціальної напруги, визначають рівень 

корумпованості та вмотивованість населення до участі у 
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внутрішньогосподарських процесах, стабільність політичного процесу, 

ліберально-демократичних цінностей та бажання до реформування інститутів 

регулювання. Науковцями емпірично визначено, що соціальні фактори мають 

прямий вплив на рішення індивідуальних інвесторів [201, с. 245], відтак, 

враховуючи, що за показником ВВП на одну особу Україна посідає 160 місце 

за підсумками 2017 р. серед 223 країн [128], військові події, рівня заробітків, 

неналежний стан державних та житлово-комунальних послуг, рівня 

розвиненості інфраструктури та нестабільної економічної ситуації, соціальна 

невдоволеність серед населення є досить високою. Поряд із тим, політична 

нестабільність, лобіювання інтересів олігархічних кланів через органи влади 

та ін., разом із високим рівнем корумпованості негативно позначається на 

інвестиційному кліматі України. 

Як правило, зовнішньоекономічні партнери, у тому числі, інвестори 

формують уявлення про країну як потенційне місце для інвестування за 

результатами світових інтегральних рейтингів, які надають незалежну оцінку 

країні за різними критеріями. Україна систематично має негативну оцінку 

згідно різних рейтингів, часом упереджену. Не можна говорити про 

цілеспрямовану дискримінацію чи дискредитацію нашої країни з боку 

міжнародних організації, оскільки часто рейтинги в більшій мірі відповідають 

реаліям, однак викривлення інформації відбувається зокрема і через слабку 

інформаційну політику державних інститутів.  

Так, згідно щорічного рейтингу найбільш нестабільних держав (The 

Fragile States Index – FSI), за підсумками 2017 р. Україна потрапила до групи 

“підвищеної уваги” (Elevated Warning), посідаючи 90-те місце в світі серед 178 

країн (найменш стабільна країна має більше значення індексу, відтак, нижче 

місце у рейтингу) [202]. Цей універсальний індикатор включає соціальні, 

економічні та політичні показники18. Зауважимо, що зокрема політичний та 

                                         
18 1) демографічний тиск; 2) біженці і вимушені переселенці; 3) загальна невдоволеність населення; 
4) імміграція, відтік мізків; 5) нерівномірність економічного розвитку; 6) бідність та економічний занепад; 
7) корумпованість влади; 8) якість державних послуг; 9) права людини; 10) устрій безпеки в країні; 
11) розколотість політичних еліт; 12) зовнішнє втручання, у т.ч. військове 
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соціальний блок індикаторів відображає такий стан країни, який 

безпосередньо впливає на інвестиційний клімат. Як видно з графіку, значення 

індексу помітно погіршилось після 2014 р., але й до цього часу показник був 

стабільно негативним і несприятливим для зовнішніх інвестицій (рис. 3.4).  
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Рис. 3.4. Порівняння показників України з найвищим і найнижчим 

показником у рейтингу найбільш нестабільних держав (складено за: [202]) 
 

Деталізований рейтинг в розрізі кожного окремого показника в динаміці 

протягом 2006-2017  рр. наведений у Додатку С. З цього можна підсумувати, 

що погіршення інвестиційного клімату в Україні не можна “списувати” на 

події останнього періоду, причин для негативних тенденцій на інвестиційному 

ринку було і є чимало, зокрема, серед найбільш негативних, згідно індексу 

FSI, є складові “розколотість політичних еліт”, “корумпованість влади”, 

“загальна невдоволеність населення” та “імміграція, відтік мізків”. Можна 

припустити, що передумовами невдоволення та імміграції населення стали 

саме політична нестабільність та корупція у владі. Подібно до вищеописаного 

рейтингу, репутація України як відкритої та ринкової економіки страждає 

відповідно до інших авторитетних міжнародних рейтингів (рис. 3.5). Зокрема, 

найбільш показовими для сприйняття з боку інвесторів, у рейтингу 

економічної свободи та сприйняття корупції позиції нашої країни є вкрай 

несприятливими (150 та 130 місця відповідно). Тому важливо працювати у 

напрямі покращення міжнародної репутації України як одного з засобів 

активізації інвестиційних процесів. Для цього необхідно вивчати методологію 
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складання рейтингу для уникнення упередженої оцінки та як найповнішого 

відображення об’єктивної ситуації; проводити активну роботу у напрямі 

покращення позиції країни в міжнародних рейтингах, можливо, на рівні 

закріплення у стратегіях розвитку. Робота у цьому напрямі повинна, 

насамперед, включати нівелювання найслабших характеристик різних 

елементів досліджень.  
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Рис. 3.5. Місце України в міжнародних рейтингах (складено за: [203, 

с. 199; 204; 205; 159; 206; 207, с. 303])  
 

Вважаємо за доцільне прагнення державних інститутів до реалізації 

проектів “Державної цільової програми просування інтересів України за 

кордоном та створення бренду країни на 2016-2018 рр.” та “Концепції 

популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому 

інформаційному просторі” (які частково перебувають на стадії 

доопрацювання) [208, с. 213], поряд із успішними кроками у процесі 

євроінтеграції повинні позитивно позначитись на сприйнятті Україні як 

відкритої та прозорої держави, зокрема, і для зовнішніх інвесторів. Таким 

чином, нівелювання негативного впливу соціально-політичних факторів на 

інвестиційні процеси є стратегічним завданням державного регулювання.  

Для перехідної економіки типу української – зі складною структурою 

господарства та значним трудоресурсним потенціалом на тлі слабких 

соціально-економічних показників розвитку, активізація інвестиційних 
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процесів є чи не єдиним шляхом для модернізації господарства та покращення 

конкурентоспроможності економіки. Особливо, в контексті падіння більшості 

економічних показників починаючи з 2014 р. (в економіці, яка у повній мірі не 

стабілізувалась після кризи 2008 р.), з урахуванням значних видатків на 

підтримку обороноздатності та збільшенням ризиків, пов’язаних із 

військовими подіями, залучення іноземного інвестиційного капіталу буде 

ускладненим. Однак важливо розуміти, що активізація інвестиційного процесу 

є скоріше наслідком (а не чинником) ефективного планування та структурного 

реформування підходів до регулювання економікою. Тому ефективне 

використання доступного внутрішнього капіталу, формування якісних 

інститутів розвитку та поглиблення ринкової трансформації і модернізації 

економіки в поєднання із залученням іноземних інвестиційних надходжень 

можливе лише за умов так званого українського “інвестиційного буму”. 

Передумовами для цього повинно стати:  

1. Обсяги ринку, які вимірюються через показник ВВП, є визначальним 

фактором інвестиційної активності згідно різних економічних досліджень 

[209, с. 2], оскільки інвестиції надходитимуть на ринки, що 

демонструватимуть позитивну та стабільну динаміку зростання ВВП та 

купівельної спроможності, на яких інвестори отримуватимуть більшу віддачу 

від свого капіталу і, як наслідок, вищий прибуток від своїх інвестицій. Ця теза 

отримує підтвердження згідно з проведеного множинного регресійного 

аналізу щодо залежності надходження ПІІ від обсягів ринку у країнах ЦСЄ, у 

т.ч. України (Додаток Т). Таким чином, в умовах стагнації та зменшення 

купівельної можливості, нових інвестиційних надходжень до перехідної 

економіки не варто очікувати, натомість, позитивна економічна динаміка є 

приваблюючим чинником для інвестицій.  

2. Відкритість економіки є важливим чинником інвестиційних процесів, 

яке вимірюється в основному відношенням експорту та імпорту, а також 

інвестиційними надходженнями, до ВВП. З урахуванням теоретичних 

застережень [52, с 418] щодо послідовності зовнішньоторговельної 
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лібералізації та лібералізації потоків капіталу, така політика є цілком 

доцільною. Надходження іноземних інвестицій має кумулятивний ефект для 

економіки: разом із капіталами, до країни надходять також нові технології, 

досвід, методи виробництва тощо [210, с. 239]. Якщо інвестиційні проекти 

спрямовані на торговельний сектор, ступінь відкритості економіки для 

міжнародної торгівлі є важливим чинником для прийняття інвестиційних 

рішень. У випадку малих відкритих економік, як стверджують експерти, 

сприяння торгівлі не тільки веде до зростання торгівлі, а й до припливу ПІІ 

[211, с. 8]. В контексті України це виглядає цілком логічним, оскільки в 

рейтингу Doing Business протягом 2017-2018  рр. за показником “зовнішньої 

торгівлі” (trading across borders) Україна посідає 119 місце серед 190 [159]. 

Показник відкритості особливо цікавий для іноземних корпорацій, які 

здійснюють експортоорієнтовані інвестиції у країн з меншими формальними 

та податковими вимогами. Для України, яка слабо використовує свій 

географічний фактор, це видається цілком своєчасним, враховуючи, також, 

інфраструктурний та трудоресурсний потенціал та відносно нижчі 

трансакційні витрати ніж у країнах ЦСЄ. Крім того, результати досліджень 

деяких індикаторів торгівлі19 із країнами ЄС20 підтверджують, що потенціал 

торговельних відносин України із найбільшим торговельним партнером й досі 

не реалізовується у повній мірі (рис. 3.6).  

                                         
19 ІТ (інтенсивності торгівлі) – використовується для аналізу рівня регіональної торгівлі в якості індикатора 
ефективності товарообороту або наскільки послідовними та стабільними є торговельні відносини між 
країнами. Якщо значення ІТ перевищує 1, то взаємна торгівля перевищує очікуваний рівень, якщо менше 1, то 
країни не достатньо реалізують потенціал торговельної співпраці;  
ВГТ (внутрішньогалузевої торгівлі) – істотне значення ВГТ свідчить про подібність двох країн за 
виробництвом, технологіями, цінами та за структурою споживчого попиту. Індекс набуває значення від 0 
(повна відсутність ВГТ) до 1 (повністю інтегрована торгівля виробничою продукцією);  
ТС (торгової спеціалізації) – дозволяє оцінити взаємну компаративну конкурентоспроможність виробництва 
товарів двох країн в процесі двосторонньої торгівлі; Про наявність конкурентної переваги, наслідком якої є 
спеціалізація країни на виробництві та експорті товару, свідчать додатні значення індикатора. 
20 З огляду на то, що обсяги вітчизняного експорту на ринки ЄС є найбільшими та поглибленням економічної 
інтеграції зі вступом дії Угоди про асоціацію України з ЄС від 27.06.2014 року. 
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Рис. 3.6. Динаміка індексів інтенсивності торгівлі (ІТ), 

внутрішньогалузевої торгівлі (ВГТ), торгової спеціалізації (ТС) України та 

країн ЄС, 2007-2016 рр. (розраховано за: [133; 212]) 
 

3. Максимальне використання потенціалу внутрішнього ринку через, 

насамперед, активізацію розвитку МСП (у т.ч. виведення існуючих МСП з 

тіні). Це вимагає, з одного боку, максимальної лібералізації МСП та, з другого, 

масштабного адміністративного сприяння (правового, інституційного, 

фіскального, фінансового, інвестиційного, зовнішньоекономічного тощо). Це 

дозволить цьому сектору економіки вийти на якісно новий рівень розвитку та 

матиме позитивний ефект для економіки в цілому у близький перспективі, 

адже, як було визначено у теоретичній частині роботи, МСП забезпечують 

гнучкість та динамічність розвитку перехідної економіки. Для прикладу, в ЄС 

загальна кількість МСП складає понад 22 млн од., що складає 99,8 % від 

загальної кількості суб’єктів економічної діяльності, які створюють 57,5 % 

валової доданої вартості та забезпечують працею понад 133 млн ос. (67 % від 

загальної кількості) [213]. Натомість, існуючи бар’єри для розвитку МСП в 

Україні, насамперед, нормативно-правового та інституційного характеру 

заважають у самоорганізації МСП та, відповідно, у акумуляції інвестиційних 

ресурсів. Так, у дослідженні ОЕСР щодо розвитку МСП в країнах “Східного 
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партнерства”21 (SME Policy Index: Eastern Partner Countries 2016) у висновках 

по Україні були визначені основні перешкоди реалізації потенціалу сектору, 

зокрема: відсутність комплексної стратегії розвитку МСП; вагомі регулятивні 

виклики; складний фінансовий доступ; слабка інституційна та фінансова 

підтримка інновацій; відсутність схем підтримки експорту; корупція; слабка 

система правосуддя тощо [214, с. 23-33]. У Додатку У можна ознайомитись із 

основними результатами дослідження. До факторів активізації внутрішнього 

ринку також віднесемо стабільність банківської системи та відновлення 

кредитування приватного сектору, що було розглянуто у другому розділі 

дисертації.  

4. Взаємодія курсової та цінової динамік є фактором структурних змін в 

економіці. Важливість цього чинника є безумовною, оскільки стабільність та 

передбачуваність макроекономічних процесів внаслідок взаємодії внутрішніх 

та зовнішніх чинників (підрозділ 2.2 дисертації) свідчить про позитивні 

тенденції та “ринковість” перехідної економіки. Натомість в Україні, саме 

нестабільність обмінного курсу, згідно опитуванню делегації німецького 

бізнесу, є найбільшим фактором ризику (рис. 3.7). Однак, як було досліджено 

у другому розділі дисертації, збільшення продуктивності праці у секторі 

tradables позначатиметься на ціновій динаміці та зростанні реального 

обмінного курсу (ефект Баласса-Самуельсона). В сучасних умовах, 

враховуючи потенціал та стан вітчизняної економіки, досягнення 

вищезгаданого ефекту можливе внаслідок покращення умов торгівлі та 

збільшення потоків капіталу в результаті державного стимулювання, що може 

позитивно вплинути на обмінний курс та ПКС та, в подальшому, на 

інвестиційні процеси.  

                                         
21 “Східне партнерство” – політика ЄС зі зміцнення відносин зі східними сусідами ЄС і є частиною східного 
напрямку існуючої Європейської політики сусідства; охоплює такі країни як Азербайджан, Білорусь, 
Вірменія, Грузія, Молдова та Україна. 
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Рис. 3.7. Оцінка ризиків економічного розвитку України згідно 

опитуванню делегації німецького бізнесу в Україні (складено за: [215, с. 17]) 
 

5. Зменшення обсягів зовнішніх боргових зобов’язань та збільшення 

обсягів резервних активів (золотовалютних резервів – ЗВР) для підтримки 

ліквідності та макроекономічної стабільності економіки є важливим чинником 

покращення інвестиційного клімату. Виступаючи у ролі інвестора, держава не 

тільки покращує платіжний баланс економіки, однак, таким чином, 

“сигналізує” зовнішнім інвесторам про стабільність і передбачуваність 

економічної ситуації в країні. Однак, в умовах значних зовнішніх боргових 

зобов’язань, за які відповідає держава, можливості державного інвестування 

знижуються, що також негативно позначається на обсягах приватних 

інвестицій через підвищення рівня ризиків (банкрутства, націоналізації без 

компенсацій тощо). Окрім того, ПІІ спрямовані на підсилення міжнародної 

інвестиційної позиції України та запобігання зростання зовнішнього боргу. У 

випадку із Україною, коли зовнішні боргові надходження в останні роки (із 

МВФ, СБ, США, ЄС) є дуже вагомими22 на противагу інвестиціям, єдиним 

“виправданням” нарощування боргу може служити активізація реформування 

економіки завдяки залученим кредитним коштам, що стане позитивним 

сигналом для зовнішніх інвесторів. Натомість, за оцінками головного 

економіста Dragon Capital О. Білан, на фоні слабкого виконання вимог 

основного кредитора України МФВ, зовнішні зобов’язання (виплати основної 

                                         
22 Станом на кінець 2017 р., валовий зовнішній борг України становив 116,58 млрд дол. США згідно із даними 
НБУ [131], що складає близько 80 % ВВП України.   
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суми та процентів) протягом 2017-2027 рр. складуть майже 50 млрд дол. 

США, значна частина яких буде сплачена з бюджету [216]. Поряд із тим, 

відбувається також незначне збільшення обсягів ЗВР починаючи із 2015 р. 

[131]. Зауважимо, що вимоги зовнішніх кредиторів спрямовані саме на 

покращення умов здійснення та підтримки ліквідності підприємницької 

діяльності, прозорості роботи державних установ, умов приватизації та 

антикорупційної діяльності. Таким чином, для України пріоритетом у 

зазначеній сфері повинно стати, насамперед, збереження та покращення 

позитивної тенденції нарощування ЗВР, разом з тим, цілковите виконання 

поставлених кредиторами вимог щодо економічної політики країни, адже 

тільки за таких умов, боргова політика держави може бути виправданою.  

6. Приватизація неприбуткових суб’єктів економічної діяльності з метою 

передачі разом із правами власності на користування, зобов’язань щодо 

інвестування у реструктуризацію, оновлення матеріально-технічної бази, 

встановлення соціальних та екологічних стандартів та вимог щодо підвищення 

рівня доданої вартості продукції виробництва. Тобто, разом із збільшенням 

обсягів бюджетних надходжень (від продажу та, в подальшому, у вигляді 

податкових надходжень), відбуватиметься й передача зобов’язань, які є 

“непосильними” для слабкої економіки, . В Україні яскравим прикладом такої 

приватизації є “Криворіжсталь” – державне підприємство, яке у 2005 р. 

внаслідок прозорої приватизації23 вдалося продати за 4,8 млрд дол. США та 

залучити в наступні 10  р. інвестицій у розвиток на суму понад 3 млрд, 

запровадження міжнародних соціальних та матеріально-технічних стандартів 

розвитку [217]. Очевидно, що для держави такі заходи були б вкрай 

обтяжливим та фінансово невиправданими. Так, за підрахунками Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі, з-понад 3500 державних підприємств (у т.ч. 

1400 що не підлягають приватизації) працюючими є лише 1800 од. [218]. 

                                         
23 Після спроби корумпованої приватизації на суму у 300 млн дол. США у 2004 р. та подальших судових 
розслідувань, яке дозволило оскаржити результати неправомірної приватизації, у 2005 р. підприємство було 
виставлено на прозорі торги та приватизовано компанію Mittal Steel Germany GmbH.  
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Тобто, більше половина підприємств є т.з. “білими слонами” державного 

бюджету, що абсолютно не є характерним для ринкової економіки, оскільки 

така кількість державних підприємств, враховуючи їхню збиткову специфіку, 

позбавляє динамічності перехідній економіці. Тому необхідним кроком для 

регулювання державних підприємств в майбутньому є їх приватизація на 

прозорих ринкових умовах із передачею відповідних вимог інвесторам.  

7. Реалізація податкової політики, орієнтованої на інтереси 

підприємництва (як внутрішніх, так і зовнішніх). В перехідній економіці, як 

правило, відсутній баланс у відносинах “фіскальний орган – підприємець”, 

внаслідок чого страждають обидві сторони. Так, якщо іноземний бізнес, 

наштовхуючись на складну бюрократичну систему, відмовляється “заходити” 

на ринок, то внутрішній – “йде в тінь”. У 2012 р. InvestUkraine за підтримки 

проекту USAID Лінк було проведено опитування інвесторів, що здійснюють 

свою діяльність в Україні (1200 компаній). Згідно із цим рейтингом (рис. 3.8), 

найбільшою перешкодою для іноземних інвесторів в Україні є відносини з 

податковими органами – 22,8 % респондентів, 14,5 % інвестори віддали 

проблемам, пов’язаним з перевірками та недосконалим нормативно-правовим 

регулюванням [219].  
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Пом’якшення тиску та позбавлення фіскальних обов’язків державних 

установ на всіх рівнях повинно покращити інвестиційний клімат в Україні. 

Таким яскравим прикладом є підписання Президентом України Закону “Про 
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внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення 

інвестиційного клімату в Україні” [220]. Наступним є визначення дієздатності 

існуючої податкової системи в перехідній економіці, враховуючи відсоток 

“тіньової економіки”. Якщо в деяких перехідних економіках, за розрахунками 

Ф. Шнайдера, він складає щонайменше 40 % (57 % в Україні) [221, с. 8], то це 

ставить під сумнів її дієвість та легітимність. Таким чином, для перехідної 

економіки, в якій утворилась т.з. “паралельне господарство” (цілком 

відповідає українській моделі), важливо, не руйнуючи існуючий ринок, 

віднайти “м’які” шляхи легалізації (амністії) позазаконних видів бізнесу, що 

не спонукало б подальшої “тінізації”. Такий підхід був застосований у Перу у 

кінці 80-х  рр., де була запроваджена програма легалізації позазаконних 

дрібних підприємств, що дозволило вивести із тіні 276 тис. підприємств і 

збільшити податкові надходження до бюджету на 1,2 млрд дол. США [68, 

с. 137]. Тобто, помилковим є міркування щодо появи нелегальної економічної 

діяльності внаслідок обтяжливості податкового тягаря. Натомість для бізнесу 

є важливим система гарантій та захисту з боку держави “в обмін” на 

податкове зобов’язання.  

Таким чином, реформування економічної або політичної системи в 

країні з перехідною 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.  

 

3.3. Пріоритетні напрями державної підтримки інвестицій в Україні 

Україна належить до країн, які, незважаючи на наявний значний 

ресурсний, людський, географічний та природній потенціал, досі не 



164 

демонструють впевненого соціально-економічного розвитку. Якщо до сих пір 

таке нехтування потенціалом через екстенсивні підходи до розвитку 

дозволяли залишатись на межі критичних показників, то подальший розвиток 

країни, з огляду на існуючі внутрішні та зовнішні обставини, вимагають зміну 

підходів до розвитку. Пріоритети державної підтримки інвестицій в Україні 

повинні формуватись завдяки створенню в країні умов безпечного середовища 

інвестиційної діяльності (для всіх суб’єктів економіки), підходи щодо яких 

були розглянуті у попередніх підрозділах, та вирішенню стратегічних проблем 

соціально-економічного розвитку через реалізацію інвестиційного процесу в 

Україні, яке ми спробуємо визначити у цьому підрозділі дисертації. Отже, 

стратегічні завдання інвестиційного розвитку полягають у досягненні 

довгострокових цілей держави, що визначаються 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, ми запропонували такі пріоритетні напрями підтримки 

інвестицій в Україні, від яких залежить майбутнє соціального-економічного 

розвитку країни (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5 

Пріоритетні напрями державної підтримки інвестицій в Україні 

(складено автором) 

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 
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До пріоритетних напрямів реалізації вітчизняних конкурентних переваг, 

що потребує державної підтримки віднесемо розвиток інноваційної 

агропромисловості, авіакосмічної та високотехнологічної галузей, важкої 

промисловості; соціальної інфраструктури – освіти та науки, екології, охорони 

здоров’я та культури. Напрями, що відповідають обом вищенаведеним 

критеріям та мають стратегічного значення для розвитку країни, полягають у 

розвитку енергоефективних технологій, відновлювальної енергетики та 

туризму. 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). 

За всі роки незалежності вітчизняна агропромисловість (АП) відігравала 

критично важливого значення для економіки, складаючи важливу частину у 

виробництві, однак в умов розвитку технологій та інновацій, традиційні 

підходи використання агропромислового потенціалу застаріли. Науковцями 

пропонуються комплексні програми розвитку інновацій у галузі, зі 

встановленням пріоритетів та запровадженням системи заходів прямого і 

непрямого регулювання з боку держави [222, с. 7-9], однак ми зупинимось на 

обґрунтуванні економічної доцільності та визначенні інституційних передумав 

активізації цього процесу. Враховуючи, що понад 70 % українських земель 

вважаються сільськогосподарського призначення, можливості та перспективи 

є дуже високими. Для прикладу наведемо результати коефіцієнтів 

ефективності використання земельного фонду країн24, з найбільшим внеском 

АП до ВВП (табл. 3.6).  

Так, найбільш ефективним відповідно до результатів є показники Японії, 

яка, незважаючи на обмеженість земельного фонду, демонструє вагомі 

показники внеску до ВВП, показники України є досить слабкими. Такі слабкі 

                                         
24 Вираховується як відношення обсягів частини АП у ВВП до обсягів земельних фондів країн 
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результати пов’язані із дорожнечею інноваційних засобів, а, оскільки, 

переважна частина вітчизняних аграріїв це невеликі фермерські господарства, 

які не можуть собі дозволити впроваджувати інновації, рівень інноваційності 

українського АП є низьким.  

Таблиця 3.6 

Показники розвитку АП в деяких країнах світу, 2016-2017 рр.  

(складено за: [133; 223; 224]) 

Країна 
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Частина у ВВП, 
млрд дол. США, 
2017 р. 

9,28 56,76 67,25 95,55 134,55 215,36 391,67 964,77 

Коеф-т, 2017 р. 0,022 1,26 0,17 0,34 0,23 0,05 0,22 0,18 
Частина у ВВП, 
млрд дол. США, 
2016 р. 

9,91 49,48 65,29 97,49 126,26 215,36 359,6 999,43 

Коеф-т, 2016 р. 0,024 1,08 0,17 0,035 0,23 0,05 0,19 0,19 
 

Навіть якщо дослідити діяльність великих агропромислових компаній, 

то можна зауважити, що їх “інноваційність” полягає у переважно системі 

логістики та управління, чого достатньо для конкурентоспроможності на 

внутрішньому ринку, натомість, виробнича компонента не відзначається 

високим інноваційним рівнем. Тим не менше, найбільші АП компанії України, 

які демонструють відносно вищі показники ефективності25 та інвестування 

[225], займають приблизно десяту частину від загальних обсягів 

сільськогосподарських земель України. Саме тому, держава повинна сприяти 

розвитку інновацій (насамперед, для малих сільськогосподарських 

підприємств), через надання дотацій, кредитів та комплексу консультативних 

заходів. Необхідно усвідомлювати, що досягнення вищої інноваційності в АП 

неможливе без ринкових методів, зокрема, без забезпечення конкуренції на 

                                         
25 З показником EBIDTA (англ. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – аналітичний 
показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та 
амортизаційних відрахувань.  
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ринку. Враховуючи вагомість “олігархічного капіталу” на цьому ринку, 

неможна вважати конкуренцію справедливою, а законодавство прозорим. 

Активізація ринку АП відбуватиметься також із інтенсивним застосуванням 

різних фінансових інструментів (єврооблігацій, ІРО, кредитування тощо), що 

на сьогодні не достатньо розвинені, відтак, подальше реформування АП 

сектору повинно відбуватись з урахуванням наведених факторів.  

В Україні важливо збільшувати інноваційну компоненти саме у 

виробничому процесі, а не тільки у логістиці та управлінні, для чого необхідна 

якісна реформа галузі, у т.ч. на законодавчому рівні. Перспектива зростання 

галузі пояснюється її потенціалом, який на сьогодні використовується скоріше 

екстенсивно, ніж інтенсивно. Зокрема, якщо відійти від виключно експорту 

сировини та збільшити можливості для переробки продукції АП, відтак, 

збільшити її додану вартість. Залучення інвестицій для цього вимагає змін у 

підходах до корпоративного управління підприємствами, співпрацю із 

компаніями розвинених країн (фактор репутації), диверсифікацію активів (для 

зменшення ризиків), розвиток логістичних мереж (збут продукції).  

В розвинених країнах розробляють інституціональні підходи до 

реалізації інноваційної агропромисловості. Так, найбільш відомими 

“рамковими системами” підтримки досліджень в АП є : Національна система 

досліджень сільського господарства (National Agriculture Research System, 

NARS), Сільськогосподарська науково-інформаційна система (Agricultural 

Knowledge and Information System), Сільськогосподарська інноваційна система 

(Agriculture Innovation System) [226, с. 3-5], які зосереджені на виробленні 

політики розвитку АП на основі науки, технологій та інновацій. Особливості 

роботи окреслених систем наведені у Додатку Ф. Застосовуючи досвід та 

підходи подібних організацій, державна підтримка інвестиційного розвитку в 

Україні повинна орієнтуватись на перехід від кількісних результатів до 

якісних, зокрема у сільському господарстві воно повинно визначатись такими 

результатами: збільшенням витрат на профільну освіту та наукові дослідження 

агропромисловості; як наслідок до попереднього, збільшення фахових 
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дослідників (науковців) та спеціалістів у цій сфері; відтак, зростання вкладу 

вітчизняних науковців у розвиток аграрних наук (участь на міжнародних 

конференціях, форумах, публікація наукових статей, у т.ч. в міжнародних 

наукометричних базах, їх цитування та застосування наукових результатів), 

збільшення наукових результатів (патентів, розробок, винаходів тощо); 

застосування новітніх технологій для виведення нових сортів агропромислової 

продукції, використання та управління наявними ресурсами у більш 

ефективний спосіб.  

Україна належить до небагатьох держав із величезним потенціалом та 

ревнем розвитку авіакосмічної галузі. Ця галузь є надзвичайно потенційно і з 

точки зору її внеску у розвиток вітчизняної економіки завдяки участі на 

світовому ринку високотехнологічної продукції. Україна володіє виробничою 

та науково-технологічною базою розвитку військово-повітряної та цивільної 

авіації, космонавтики, однак, внаслідок втрачених позицій на ринку через 

слабку модернізацію та певні політичні події середини 2000-х  рр., 

виробництво на сьогоднішній день поступається таким “новачкам” як Китай, 

Японія, Південна Корея, Бразилія, Канада [227]. Саме тому, на сьогодні є 

критична потреба у державному сприянні розвитку цієї галузі на 

нормативному-правовому рівні, з одного боку, та організаційно-економічному 

та інвестиційному, з іншого. Важливість підтримки пояснюється також і тим, 

що за своєю специфікою авіакосмічна галузь є дуже різнорівневою, оскільки 

кінцева продукція підприємств залучає у виробничий процес десятки та навіть 

сотні інших, суміжних підприємств. Для прикладу, КБ “Південне”, що 

співпрацює із 120-ма підприємствами України, щорічно сплачує податків на 

суму понад 120 млн грн, натомість отримує допомоги на розвиток менше 20-

ти [228].  

Перспективним також є розвиток цивільної авіації, тому що цей ринок в 

Україні є слаборозвиненим, оскільки, з одного боку, цей вид транспорту є 

відносно дорожчим, з іншого, нерозвиненість інфраструктури (крім 

найбільших міст). За кількістю авіапасажирів у 2015 р. Україна посіла 60 місце 
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в світі, поступаючись зокрема таким країнам як Угорщина, Казахстан, Чехія, 

Польща та ін. [229]. Цей показник є показовим з оглядну не тільки на 

платоспроможність населення, але й діловий клімат в країни, туристичну 

привабливість та міжнародний імідж держави. Тому, через задіяння зовнішніх 

інвесторів у розвитку інфраструктури та збільшення конкуренції на ринку авіа 

послуг залученням на вітчизняному ринку іноземних авіакомпаній та 

популяризацію цього виду транспорту серед власного населення сприятимуть 

розвитку цієї галузі.  

Важливим викликом для розвитку галузі є обмеження економічних 

контактів із Росією через конфронтацію відносин між країнами, що, з одного 

боку, негативно позначиться в короткостроковому періоді через страту 

започаткованих проектів, однак дозволить диверсифікувати 

зовнішньоекономічну діяльність галузі, збільшити рівень 

конкурентоспроможності та розширити перелік міжнародних партнерів. Саме 

тому, сприяння галузі завдяки фінансової допомоги, так і через просування 

інтересів на міжнародному рівні, на сьогоднішній день є пріоритетом для 

держави.  

Таблиця 3.7 

Джерела фінансування інноваційної діяльності, 2002-2015 рр.  

(складено за: [133]) 
Роки 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 

Загальна сума витрат, 
млрд грн, у т.ч: 6,16 10,821 11,994 7,949 8,045 14,333 11,481 9,562 7,695 13,813 23,229 

- власних 5,21 7,97 7,26 5,17 4,78 7,59 7,34 6,97 6,54 13,43 22,03 
- у тому числі за 
рахунок коштів 
державного 
бюджету, млрд грн 

0,11 0,14 0,37 0,13 0,09 0,15 0,22 0,02 0,34 0,05 0,18 

- іноземних 
інвесторів 0,18 0,32 0,12 1,51 2,41 0,06 0,99 1,25 0,14 0,06 0,02 

- інших джерел 0,66 2,38 4,28 1,14 0,77 6,54 2,93 1,31 0,67 0,27 0,99 
Примітка: * – дані наведені без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та 
частини зони проведення антитерористичної операції 

 

Розвиток високотехнологічних галузей є не лише додатковим засобом 

реалізації економічного потенціалу, але й невід’ємною складовою розвитку 

економіки. Сьогодні технології вже стали чинником конкурентоспроможності 
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та зростання економіки. Усвідомлення важливості та необхідності 

запровадження інноваційних засобів у виробничий процес повинно 

супроводжуватись створенням ефективної системи управління та розвитку 

науково-технологічної сфери. Відтак, цей напрям відноситься до пріоритетних 

об’єктів інвестування та підтримки з боку держави. Це вимагає поступового 

збільшення обсягів державного фінансування науково-технологічної 

діяльності, що в Україні відбувається вкрай слабо (табл. 3.7). 

Обсяги державного фінансування інноваційної діяльності в розрізі всіх 

джерел за весь досліджуваний період ніколи не перевищили показника у 5 %, 

за показником якого Україна посідає 54-те місце в світі [207, с. 303], тому 

цілком справедливими є результати інноваційної діяльності в Україні: питома 

вага обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП складає 

менше одного відсотка26, а реалізованої інноваційної продукції в обсязі 

промислової – 1,4 %27 [133]. Тобто, відсутність зацікавленості з боку держави 

у розвитку галузі позначається на загальній тенденції. Відтак необхідно 

змінювати підходи державної політики у розвитку інновацій та 

високотехнологічної сфери. Йдеться не тільки про підтримку фінансову, але, 

насамперед, інституційну, оскільки саме ця складова є визначальною у процесі 

репрезентації та застосування результатів інноваційної діяльності. З метою 

динамічного розвитку науково-технологічної сфери в країні необхідно 

розробити\вдосконалити структуру організаційно-інституційного 

забезпечення науково-технологічного та інноваційного розвитку як систему 

взаємопов’язаних елементів, скоординованих та діючих в межах наданих 

компетенцій. Враховуючи результати рейтингу Глобального індексу 

інноваційності, в якому Україна посідає 50-те місце, серед негативних 

чинників є саме показник “інституції” (разом із “інфраструктурою”), 

заважаючи більш інтенсивнішому розвитку, адже вихідні параметри в країні 

існують (“освіта”, “започаткування науки” тощо) [207Помилка! Закладку не 

                                         
26 показник поступово зменшується за останні 20 років: від 1,36 % у 1996 р., до 0,64 у 2015-му  
27 з 2000 р. показник зменшився на 8 % 
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визначено., с. 303]. Також необхідно скористатись активізацією процесу 

інтеграції України до інститутів ЄС, впроваджувати досвід та імплементувати 

державну інноваційну політику на прикладі країн ЄС щодо розвитку вільних 

економічних та економіко-технологічних зон, лабораторій, інноваційних 

бізнес-інкубаторів, технологічних кластерів тощо. 

Пов’язаний із попереднім напрямом є розвиток важкої промисловості як 

важлива галузь розвитку економіки. Для багатьох країн, зокрема, азійських 

(Японія, Південна Корея, Китай), важка промисловість вважається ключовою 

у розвитку економіки, адже в галузі виробляються товари з високою доданою 

вартістю (машини, механізми, устаткування, обладнання тощо) та свідчить 

про високий рівень технологічності ВВП, що є фактором інвестиційної 

привабливості. Для України стратегічна важливість галузі зумовлена її 

вагомістю у виробленні ВВП та кількістю працевлаштованих осіб. У цьому 

контексті проаналізуємо деякі відносні та фактичні показники розвитку 

промисловості загалом в Україні та деяких країнах ЦСЄ (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Показники розвитку промисловості в Україні та країнах ЦСЄ в різні роки 

(складено за: [223]) 

Країна / 
рік 

Кількість 
працевлаштованих, % 

Додана вартість, % у 
ВВП 

Обсяги виробленої 
промислової продукції, дол. 

США, млрд 
1995 2017 1995 2016 1995 2016 

Угорщина 32,7 29,8 30,38 30,51 11,95 32,44 
Польща 32,0 29,6 36,41 33,71 45,63 140,64 
Чехія 42,2 37,0 38,93 37,60 21,13 66,04 
Румунія 31,0 27,7 38,37 32,37 13,62 54,51 
Україна 31,1 24,6 42,68 27,14 18,40 21,44 

 

Так, кількість працевлаштованих у галузях промисловості в Україні та в 

наведених країнах ЦСЄ, по-перше, дуже наближена та не сильно змінились 

протягом досліджуваних років, натомість, додана вартість промисловості у 

формуванні ВВП демонструє зменшення на близько 15 % в Україні (в решті 

країн падіння не більше за 3 %), а обсяги реалізованої промислової продукції 

продемонстрували лише незначне зростання за цей період. За останнім 
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показником Україна значно збільшила відставання від досліджуваних країн: 

якщо в Україні зростання відбулось на 3,3 млрд дол. США, то в Угорщині – на 

20,5, Румунії – на 40,9, в Чехії – на 44,9 та в Польщі – на 95,1. Такі результати 

свідчать про глибоку структурну нерозвиненість галузей, насамперед, важкої 

промисловості (відсталість ринкової, матеріально-технічної та науково-

технологічної бази; недостатня платоспроможність виробників; слабка 

конкурентоспроможність продукції і як наслідок обмеженість реалізації як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках; залежність від “традиційних” 

економічних контактів в пострадянському просторі; зменшення кількості 

кваліфікованих кадрів тощо). Галузь відзначається більшою капіталоємністю, 

що потребує відповідних інвестиційних вкладень, однак обсяги інвестиційних 

товарів та товарів тривалого використання (що переважно стосується важкої 

промисловості) в структурі реалізованої промислової продукції у 2017 р. 

склали лише 10,1 %, у 2016 – 7,6 % [133]. В Україні, попри наявні ресурсні, 

науково-технологічні та інфраструктурні можливості, потенціал у цій галузі 

реалізовується не у повній мірі, про що свідчать статистичні показники, 

наведені вище. Відтак, залучення різних форм інвестиційних коштів, а саме 

іноземних інвестицій (у т.ч. через приватизацію), державної підтримки 

(кредитування, податкові пільги тощо), власних коштів підприємств та 

ресурсів кредитно-фінансової системи, можливе через вдосконалення 

інституційної бази та реформування галузей важкої промисловості.  

Наступний блок пріоритетних напрямів підтримки інвестицій стосується 

соціальної інфраструктури. Виокремлені в роботі напрями соціальної 

інфраструктури, а саме освіта і наука, екологія, охорона здоров’я та культура 

для економічного розвитку важливі як критерії, які, відіграючи 

опосередковане значення, балансують загальну соціально-економічну систему 

країни. Таким чином, доцільність інвестицій у зазначені напрямі визначається 

не короткостроковим фінансовими результатом, а довгостроковими 

соціальними та суспільно-економічними наслідками.  
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Чимало ідей щодо важливості та доцільності освіти та науки на 

економічне зростання покладене в площину теоретичних та емпіричних 

досліджень. Зокрема, дослідження ОЕСР щодо взаємодії знань із 

довгостроковим зростанням свідчить про прямий зв’язок між когнітивними 

навичками та економічним зростанням [230, с. 26]; емпіричний аналіз відомих 

американських дослідників Ф. Агійона П. Хьюіта доводить, що інновації та 

дослідницький сектор є одним з визначальних серед ендогенних факторів 

економічного зростання [231, с. 323]. Актуальність інвестицій у соціальну 

інфраструктуру обумовлена, насамперед, важливістю проблем розвитку 

соціальних стандартів, рівня життя, захисту навколишнього середовища та 

науково-технологічного прогресу.  

Без вагомого фінансового забезпечення системи освіти (початкової, 

середньої та вищої), традиційні проблеми, які досліджуються провідними 

науковцями з гуманітарних дисциплін, вітчизняна освіта, відтак, підготовка 

відповідних до потреб економіки кваліфікованих спеціалістів, буде страждати. 

Згідно зі статистикою Світового банку, державна підтримка освіти у 2014 р. в 

Україні склала 5,86 % від ВВП, що складає 7,83 млрд дол. США, в Польщі, 

відповідно, 4,91 % та 26,78 млрд, в Румунії – 4,09 % та 8,16 млрд, в Чехії – 

2,94 та 6,12 млрд; якщо показники скорегувати відповідно до загальної 

кількості населення, та на одну особу в Україні було виділено 172,9 дол. 

США, що є значно менше за країн ЦСЄ: 703,2 – в Польщі, 582,1 – в Чехії та 

409,7 – в Румунії [223]. Як наслідок, в міжнародному академічному рейтингу 

ВНЗ28, на відміну від наведених країн ЦСЄ, українські навчальні заклади не 

представлені взагалі [232]. Це є свідченням того, що українська освіта готує 

неконкурентоспроможних спеціалістів для сучасного ринку праці, що, 

насамперед, позначається на результативності їх роботи та економіки загалом.  

                                         
28 Згідно з Academic Ranking of World Universities за 2017 р., до найкращих 800 університетів потрапили 6 
польських ВУЗів, 4 – чеських, 3 – угорських, по одному із Литви, Румунії, Сербії, Словаччини, Хорватії та 
Естонії.  
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Інвестиційна привабливість науки як галузі є дещо вищою за освіту, 

оскільки результати наукової роботи безпосередньо втілюються у життя у 

вигляді засобів виробництва, технологій, інновацій тощо29. На сьогоднішній 

день це є визначальним фактором конкурентоспроможності економіки, відтак, 

пріоритетність інвестицій у цей напрям не викликає сумнівів. Країнами, що 

найбільше інвестують на дослідження та розробки (R&D) є Південна Корея 

(4,23 % від ВВП, що складає суму у 58,50 млрд дол. США), Ізраїль (4,23 %, 

12,78 млрд), Японія (3,28 %; 143,76 млрд), Фінляндія (3,18 %; 7,39 млрд) та ін. 

Серед країн ЦСЄ найбільше на R&D спрямовує Словенія (2,21 % від ВВП); в 

абсолютних показниках – Польща (4,77 млрд дол. США). Україна витрачає на 

цей напрям трохи більше 0,6 % від ВВП країни, що в абсолютних показниках 

складає 0,59 млрд дол. США. Витрати на розвиток R&D в перерахунку на 

кількість населення свідчать, що і за цим показником в Україні виділяються 

вкрай малі кошти: 49,13 дол. США на одну особу, для прикладу, Південна 

Корея за аналогічною статтею витрачає на R&D 1,475 тис. (табл. 3.9).  

Таблиця 3.9 

Показники витрат країн на R&D в різні роки (складено за: [223; 233]) 

Країна / 
показник / рік 

% від ВВП млрд дол. США на одну особу, дол. США 
1997 2015 1997 2015 1997 2015 

Південна Корея 2,29 4,23 12,76 58,50 359,06 1475,69 
Ізраїль 2,81 4,27 3,22 12,78 623,52 766,42 
Японія 2,27 3,28 100,22 143,76 701,96 1343,74 
Фінляндія 2,62 3,18 3,32 7,39 570,80 1220,65 
Словенія 1,25 2,21 0,26 0,95 190,13 706,18 
Чехія 1,00 1,95 0,62 3,61 146,24 657,58 
Угорщина 0,70 1,38 0,33 1,68 68,48 364,05 
Польща 0,64 1,00 1,02 4,77 57,53 265,41 
Україна 1,19 0,62 0,59 0,56 40,89 49,13 

 

Наслідками таких негативних характеристик для України є такі ознаки: 

постійне зменшення кількості працівників в інноваційній сфері (на 42 % 

протягом 1996-2015  р.: з 240,7 тис. осіб до 101,6 тис.); кількість інноваційних 

                                         
29 За тлумаченням Світового банку, технологічні інновації, які підтримуються урядами, стимулюють 
зростання промисловості та сприяють підвищенню рівня життя. Статистичні дані охоплюють показники 
дослідження та розробки (R&D), статті наукових та технічних журналів, експорт високотехнологічних 
товарів, ліцензійні та патентні збори, а також патенти та торговельні марки.  
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підприємств, що займаються інноваційною діяльністю складає лише 13,6 %, 

тоді як в Чехії таких підприємств 29,4 %, в Литві – 37,5 %, в Словенії – 37,3 %; 

високотехнологічні товари в загальній структурі експорту у 2015 р. склали 

лише 7,3 % [223; 233] та ін. Тобто, рівень фінансування освіти і науки в 

Україні значно поступається сучасним потребам та рівню країн сусідів як за 

відносними, так і за абсолютними показниками. У цьому контексті дуже 

доречним є результати Глобального рейтингу інноваційності країн, за яким 

найбільшими перешкодами інноваційного розвитку в Україні були 

“інституції” та “складність ринку” [234, с. 303].  

Екологічність є базовим критерієм до економічної діяльності, відтак, 

інвестиційні проекти, насамперед, промислового значення, повинні 

коригуватись у відповідності з екологічною політикою держави. Тут йдеться 

зокрема про створення державою підстав для модернізації промислового 

комплексу, збільшення енергоефективності підприємств, вдосконалення 

виробничої та транспортної інфраструктури та ін.  

Характерним для економік перехідного типу є прагнення до залучення 

“будь-яких” іноземних інвестицій, навіть поступаючись часом принципам 

екологічної безпеки. На сьогодні існує чимало досліджень, які доводять 

велику взаємодію ПІІ зі збільшенням обсягів видобутку/реалізації 

національних природних ресурсів та збільшенням антропогенного тиску на 

екологію. “Екологічна дезорганізація”, “зростання та узалежнення економіки 

від нестійких доходів від збуту природних ресурсів” є результатом 

безсистемного залучення капіталу великих іноземних корпорацій [235, с. 10]. 

Такі наслідки вимагають від держави не тільки вироблення інституційних 

параметрів та умов для здійснення ПІІ, але й впровадження практики 

інвестування у екологічно орієнтовані види економічної діяльності, що 

позначиться на стандартах та підходах до інвестиційних процесів загалом.  

Отже, держава повинна виступати у ролі ініціатора та сприяти 

інвестиціям у екологічно орієнтовані проекти. Звісно, еко-інвестиції не є 

прибутковими, однак саме вони створюють умови для економічних процесів 
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та рентабельних проектів в довгостроковій перспективі, забезпечуючи 

рівновагу між навколишнім середовищем (у т.ч. ресурсним потенціалом) та 

антропогенним впливом. Наявні підходи до фінансування еко-інвестицій 

необхідно вдосконалювати та розширювати їх базу, адже щорічні витрати на 

охорону навколишнього середовища є нижчими за потреби. Так, в Україні 

щорічні загальні витрати на охорону навколишнього природного середовища 

складають менше 1,5 % від ВВП країни (табл. 3.10), хоча на думку експертів 

ця цифра повинна бути щонайменше 3 % [236, с. 74].  

Табл. 3.10 

Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів за 

напрямами природоохоронних витрат, 2006-2016 рр. (складено за: [133]) 

Показник / рік 
Загальні 

витрати, млн 
грн 

у том числі 
Частка витрат 

від ВВП, % 
капітальні 

інвестиції, млн 
грн 

поточні витрати, 
млн грн 

2006 7366,60 2194,19 5172,41 1,35 
2007 9691,01 3080,69 6610,32 1,34 
2008 12175,99 3731,40 8444,59 1,28 
2009 11073,47 3040,73 8032,73 1,21 
2010 13128,04 2761,47 10366,57 1,21 
2011 18490,47 6451,03 12039,44 1,42 
2012 20513,99 6589,34 13924,65 1,45 
2013 20377,84 6038,78 14339,06 1,40 
2014* 21925,58 7959,85 13965,73 1,38 
2015* 24591,13 7675,60 16915,54 1,24 
2016* 32488,70 13390,48 19098,22 1,36 

Примітка: * – без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та 
частини зони проведення антитерористичної операції. 

 

Тим не менше, мало країн дотримуються цього рівня. Для прикладу, в 

країнах ЄС зі підсумками 2015 р. цей показник дорівнював лише 2,1 %, що 

складає суму 316 млрд євро, зокрема, в Чехії – 1,1 % (2,12 млрд), в Угорщині – 

1,2 % (1,46 млрд), Польщі – 0,6 % (2,86 млрд) [237]; в Україні ця сума 

дорівнювала приблизно 1,01 млрд євро. Скореговані на кількість населення 

абсолютні значення виділених витрат країн свідчать про значне відставання 

вітчизняних витрат по відношенню до країн ЦСЄ.  
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Як видно з таблиці 3.10, більша частка (близько 60 %) витрат на охорону 

навколишнього середовища в Україні спрямована на поточні витрати, 

натомість, як відзначають дослідники з Центру економічних та фінансових 

відносин Європейської комісії, капітальні інвестиції сприяють більшій 

екологізації та підвищенню енергоефективності виробництва, хоч і 

відрізняються вищою вартістю [238, с. 233]. Тим не менше, спостерігається 

позитивна тенденція до збільшення частки саме капітальних інвестицій в 

структурі загальних витрат.  

Існує велика кореляція між станом екологічної безпеки та охорони 

здоров’я (ОЗ) в країні, відтак, зменшення негативного впливу на екосистему в 

країні, позитивно впливатиме на рівень ОЗ населення. В багатьох країнах 

питання забезпечення належного рівня ОЗ займає одне з найголовніших в 

системі державних видатків. Так, США є світовими лідерами за загальною 

сумою витрат на ОЗ – 17 % від ВВП, що складає понад 20 % державних 

видатків [239]. В Україні зазначені показники значно поступаються не тільки 

рівню США, але й країн ЦСЄ (табл. 3.11).  

Таблиця 3.11 

Показники фінансування охорони здоров’я в країнах ЦСЄ, в різні роки 

(складено за: [240]) 

Показник / 
рік / країна 

Витрати на ОЗ, % 
від ВВП 

Витрати на ОЗ, % від 
державних видатків 

Витрати на ОЗ, 
млрд дол. США 

Витрати на ОЗ, на 
одну особу, дол. США 

1995 2014 1995 2014 1995 2014 1995 2014 
Чехія 6,69 7,41 11,48 14,91 4,14 15,39 374,35 1378,52 
Угорщина 7,22 7,40 11,02 10,14 3,34 10,31 323,01 1036,62 
Польща 5,36 6,35 8,18 10,70 7,62 34,62 197,38 910,28 
Україна 7,01 7,10 11,42 10,80 3,38 9,48 51,05 202,66 

 

Більше того, протягом останніх 20-ти  р. в окреслених країнах 

спостерігається збільшення фінансування ОЗ в понад 3 рази, однак в Україні 

він залишається на дуже низькому рівні: маючи населення в чотири рази 

більше (приблизне порівняння), Україна витрачає щороку на 830 млн дол. 

США менше за Угорщину та на 5,91 млрд дол. менше за Чехію. Припускаємо, 

що такий стан відносно меншого фінансування системи ОЗ виливається у 

показники щорічного приросту населення, яке в Україні хронічно від’ємне: 
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якщо в Чехії за останні 20  р. спостерігається позитивний приріст (2,18 %), в 

Угорщині та Польщі – від’ємний (-5,2 % та -1,55 % відповідно), то в Україні 

населення зменшилось на 14,3 % [223]. Важливим є те, що в Україні навіть 

такі малі державні витрати на систему ОЗ важко назвати інвестиційними. 

Зокрема, характерними є неефективні фінансово-економічні та організаційно-

управлінські механізми, такі як, наприклад, “левова” частка витрат 

спрямовується на утримання існуючої (часто, застарілої) інфраструктури та 

недосконалу структуру дублюючих медичних установ, що також поглинає 

велику частку видатків та ін. [241, с. 9–14]. Інвестування в систему ОЗ 

повинно стати економічною моделлю в державі, оскільки система ОЗ є 

важливою часткою розвитку конкурентоспроможного людського капіталу. 

Адже здорове населення є передумовою становлення соціально орієнтованої 

економіки через підвищення економічних результатів, продуктивності праці, 

пропозиції трудоресурсного та людського капіталу, соціальних видатків тощо. 

Як визначено у Робочому документі комітету з соціальних інвестицій 

Єврокомісії, “витрати на охорону здоров’я визнаються як витрати, сприятливі 

для зростання”, адже: 1) інвестиції у систему ОЗ полягають у інноваційному 

реформуванні, спрямованому на підвищення ефективності витрат та 

узгодження цілей фіскальної політики із забезпеченням належного рівня 

державних послуг; 2) інвестиції у людський капітал сприяє оздоровленню 

населення, підвищуючи можливості працевлаштування, що робить політику 

зайнятості більш ефективною; 3) інвестиції у скорочення нерівності доступу 

до послуг в системі ОЗ сприяють зменшенню соціально-економічної 

нерівності в населення [242, с. 1-2]. Саме тому, разом із розширенням бази та 

обсягів фінансування, необхідно поступово змінювати і характер видатків (з 

нахилом на інвестування) з метою досягнення окреслених соціально-

економічних результатів.  

Логічним продовженням блоку актуальних інвестиційних напрямів 

соціальної інфраструктури є культура. Одним з найбільших недоліків 

суспільств в перехідних економіках є відсутність бачення важливості та 
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взаємодії розвитку культури із загальноекономічним процесом (через надання 

переваги суто господарським факторам розвитку країни), саме тому, часто в 

перехідних економіках нехтуються проблеми культурного розвитку 

суспільства на різних рівнях. Для прикладу, в ЄС “культура та освіта” 

належать до напрямів Спільної структурної політики та політики 

згуртованості (англ. Structural and Cohesion Policies), в межах яких активно 

здійснюється підтримка та заохочення приватних інвестицій в культуру. В ЄС 

база фінансування культурних проектів є чималою: державна підтримка 

(пряма – фінансова, опосередкована – інституційно-правова), приватна 

(фінансові надходження з бізнесу, фондів та індивідуальні внески) та 

операційні доходи суб’єктів культурних інституцій. В країнах ЄС, зокрема і 

серед країн ЦСЄ, активно здійснюється популяризація приватного 

фінансування культури завдяки низці “заходів та механізмів залучення 

приватних інвестицій в культуру”, серед яких: податкові пільги, спонсорство, 

державно-приватне партнерство, відсоткова філантропія (добровільне 

призначення частини податку на прибуток на потреби культури), 

індивідуальні пожертви, корпоративні пожертви, “податкова підміна” (в 

деяких країнах є практика трансферу своєї власності, у т.ч. витвори мистецтва, 

замість сплати певних податків) та ін. [243, с. 13-15]. Огляд застосування 

основних “заходів та механізмів…” серед країн ЄС міститься у Додатку Х. 

Зауважимо, що Польща найбільше з-поміж країн ЄС вживає “заходів та 

механізмів…” [243, с. 40]. Доцільність інвестицій у культуру на прикладі 

перехідних суспільств демонструють результати діяльності міжнародної 

організації UNESCO, зокрема, в рамках роботи Міжнародного фонду 

культурного розмаїття та Проекту “Інвестиції в культуру задля стійкого 

розвитку”. Як зазначено у звіті Фонду, навіть малі інвестиції у розвиток 

культури активно сприяють розвитку підприємництва та бізнесу, соціальній 

згуртованості, державному регулюванню та громадському врядуванню, 

суспільному партнерству та кооперації [244, с. 6]. Основним акцентом роботи 

Проекту було створення в країнах, що розвиваються інституційного базису 
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культурного розвитку, активізації інвестицій, виробництва та диверсифікації 

товарів та послуг у сфері культури. У звіті діяльності Проекту йдеться, що 

протягом 2005-2015 рр. у вибраних країнах здійснювалось встановлення 

правових, регулятивних та / або інституційних рамок та впровадження 

політики, націленої на визначення ролі культури у соціальному та 

економічному розвитку, яке допомогло інтегрувати культуру в національні 

політики та плани розвитку [245, с. 4-5]. Окреслені та інші успішні приклади 

інвестицій у розвиток культури доводять доцільність та актуальність цього 

напрямку. В Україні варто популяризувати інвестиції у культуру, насамперед, 

з ініціативи держави, заохочувати як внутрішні, так і зовнішні приватні 

інвестиції, забезпечити інституційну підтримку галузі, активізувати 

співробітництво із міжнародними фондами та організаціями, імплементувати 

міжнародний досвід фінансування культурних проектів та ін. 

Останній блок пріоритетних напрямів державної підтримки інвестицій є 

важливим і з точки зору реалізації конкурентних переваг, і з точки зору 

розвитку соціальної інфраструктури. Так, наприклад, розвиток 

енергоефективних технологій та відновлювальних джерел енергії пов’язаний 

із важливим елементом національної політики держави – енергетичною 

безпекою, та розвитком економічної та екологічної моделі користування 

енергетичними ресурсами, технологічним оснащенням. Додаткової 

актуальності напрями мають через важливу проблему енергетичної залежності 

від зовнішніх постачань енергоресурсів, саме тому зміна обсягів, логістична 

диверсифікація та спосіб використання енергоресурсів є генеральними цілями 

активізації інвестицій у ці напрями. Україна належить до країн із вкрай 

неефективною системою енергоспоживання, недиверсифікованою структурою 

постачань та слаборозвиненою системою відновлювальної енергетики. Як 

можемо спостерігати в таблиці 3.12, попри менші обсяги ВВП, Україна 
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випереджає країни ЦСЄ за всіма абсолютними показниками30 та поступається 

у відносних.  

Таблиця 3.12 

Загальні характеристики енергетичної системи України, деяких країнах 

ЦСЄ, ЄС та ОЕСР загалом, у різні роки., млн т нафтового еквіваленту 

(складено за: [223; 246]) 

Країни / 
показники 

/ роки 

Обсяги 
виробництва 

енергоресурсів 

Обсяги імпорту 
енергоресурсів 

Обсяги 
використання 

енергоресурсів в 
економіці 

Енергоємність ВВП 

Відновлювальна 
енергія у загальному 
обсязі використання 
енергоресурсів, % 

1991 2015 1991 2015 1991 2015 1991 2015 1991 2014 
Україна 118,61 61,61 135,49 30,13 252,33 90,09 1,33 0,74 0,70 3,49 
Польща 99,84 67,68 1,23 28,83 101,01 94,93 0,48 0,17 2,06 11,55 
Чехія 38,62 29,06 7,10 13,48 44,83 41,15 0,35 0,19 2,58 12,75 
Угорщина 14,44 11,30 12,63 13,58 27,42 25,21 0,3 0,18 4,27 10,36 
Румунія 35,97 26,54 14,47 5,44 51,33 31,91 0,48 0,17 4,97 24,34 
ЄС (28) 942,87 770,71 760,66 906,7 1647,43 1586,36 0,14 0,09 - - 
ОЕСР (35) 3478,36 4164,09 1210,37 1319,95 4578,36 5259,45 0,15 0,11 - - 

 

Якщо порівнювати імпортозалежність між цими країнами, то це 

значення також вирізняється для України: в 2017 р. імпорт енергоресурсів 

склав 23,6 % від загального імпорту товарів, займаючи перше місце серед 

статей імпорту; в Польщі показник сягнув 7,12 % (4-те місце в рейтингу 

імпортованих товарів); в Чехії – 5,52 % (5-те місце); в Угорщині – 8,18 % (4-те 

місце); в Румунії – 6,6 % (4-те місце) [247]. Тобто, маючи значну 

енергозалежність економіки, про що свідчать значні обсяги імпорту та 

використання енергоресурсів, в структурі сукупного споживання в Україні 

відновлювальна енергія немає вагомих масштабів: з 0,7 % у 1991 р. лише до 

3,49 % у 2014-му, тоді як в Польщі цей показник за зазначений період 

збільшився до 11,55 %, в Чехії – до 12,75 %, в Угорщині – до 10,36 %, в 

Румунії – до 24,24 % [247]. Загальна структура виробництва відновлювальної 

енергії представлено в таблиці 3.13.  

 

                                         
30 Тільки в 2014 р. обсяги імпорту енергоресурсів до Польщі дещо перевищили аналогічний показник для 
України, оскільки на фоні конфронтації відносин із Росією, Україні була змушена зменшити обсяги імпорту 
енергоносіїв з Росії для зниження енергозалежності від останньої.  
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Таблиця 3.13 

Виробництво відновлювальної енергії в країнах ЦСЄ за джерелами 

походження, 2015 р. (складено за: [246]) 
Країна / показник Польща Чехія Угорщина Румунія Словаччина Україна 

Побутові відходи, ТВт Дж 6593 5570 4728 159 1668 0 
Промислові відходи, ТВт Дж 16997 9382 2510 2968 6905 0 
Тверде біопаливо, ТВт Дж 262431 123694 105128 147416 37254 108081 
Біогази, ТВт Дж 9581 25861 3335 767 6223 600 
Рідке біопаливо, ТВт Дж 1106 273 542 189 218 16 
Геотермальна енергія, ТВт Дж 909 0 4410 1219 297 0 
Сонячна енергія, ТВт Дж 1885 742 448 21 230 0 
Гідроенергетика, ГВ-т год. 2435 3071 234 17007 4137 6971 
Сонячна фотоелектрика, ГВ-т год. 57 2264 23 1982 506 477 
Вітрова енергія, ГВ-т год. 10858 573 693 7063 6 1084 

 

Як видно, маючи більший територіальний та трудоресурсний потенціал, 

з одного боку, та значний енергозатратний характер, з іншого, Україна значно 

поступається країнам ЦСЄ у виробництві відновлювальної енергії. Результати 

порівняльної характеристики свідчать про необхідність та доводять 

перспективність інвестування у всі наведені напрями відновлювальної 

енергетики. Наприклад, будівництво заводів з переробки відходів 

відповідатиме як енергетичним, так і екологічним потребам економіки. 

Державна політика сприяння інвестиціям у розвиток відновлювальної 

енергетики повинно здійснюватись як за власною участю, так і за сприянням 

участі приватного (у т.ч. іноземного) сектору. Мотивація для приватного 

сектора повинна бути пов’язана із проекцією своїх бізнес-моделей із 

майбутніми довгостроковими ризиками (зростання податків, у т.ч. за викиди 

СО2, видатків на енергоресурси). Ця практика є поширеною в ЄС. Важливо 

зауважити, що в ЄС система сприяння та мотивації інвестицій у розвиток 

відновлювальної енергетики ефективно діє та орієнтована на різні напрями: 

муніципальні та великі (регіональні, загальнодержавні) енергетичні 

підприємства, незалежні виробники енергії (англ. Independent Power Producer), 

торгово-промислові компанії, приватні інвестиційні та інфраструктурі фонди 

[248, с. 2-4]. Тенденція до нарощування інвестицій у відновлювальну 

енергетику є світовою: конкуренція між країнами збільшується (ЄС на 3-му 
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місці за загальними обсягам інвестицій), диверсифікація (як географічна, так 

за способами видобутку) поглиблюється, обсяги поступово наростають (з 58,5 

млрд євро у 2005-му до 218,3 млрд у 2016 р.) [249, с. 52]. Завдяки таким 

заходам в ЄС встановлено мету для частки відновлювальної енергії у 

загальному споживанні на рівні 27 % до 2030 р. [250, с. 3].  Регіональну 

диверсифікацію та структуру інвестицій за способами видобутку 

відновлювальної енергетики наведено у Додатку Ц. Як зазначено у річному 

звіті “Renewables 2017: Global Status Report”, технології відновлювальної 

енергетики продовжують залучати більше інвестицій ніж традиційні (викопне 

паливо та ядерна енергія) види добутку енергії: 273,0 млрд дол. США проти 

143,8 млрд відповідно за 2016 р. [251, с. 116]. Тобто, 63,5 % світових 

інвестицій в енергетику припадає саме на відновлювальну енергетику. Таким 

чином, враховуючи якісні та кількісні характеристики вітчизняної 

енергетичної системи, про що йшлося вище, та світові тенденції щодо 

розвитку відновлювальної енергетики, в Україні є перспективним і вкрай 

доцільним інвестувати у цей напрям.  
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Рис. 3.9. Динаміка показників енергоємності ВВП, 1995-2015 рр. 

(складено за: [223; 246]) 
 

Як зазначало вище, спосіб використання енергоресурсів в Україні не 

відповідає рівню постіндустріальних суспільств. Якісним показником, що 

відображає ефективність використання енергоресурсів є відношення спожитої 
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енергії до виробленої продукції в країні (енергоефективність). Як видно на 

рисунку 3.9, Україні значно поступається за цим показником країнам ЄС, та 

ЦСЄ зокрема, хоч можна констатувати значний прогрес до 2008 р., однак 

станом на 2015 р. значення енергоємності в Україні і надалі перевищували 

показники цих країн у декілька раз. Зазначимо, що показники Державної 

служби статистики засвідчують значно нижчі показники енергоємності ВВП, 

ніж це подає Міжнародна енергетична агенція (МЕА).  

В розвинених країнах світу активно пропагуються не тільки 

відновлювальні види енергії, але й способи її використання – ощадні та більш 

ефективні. Це підтверджується обсягами інвестицій у енергоефективність, які 

постійно зростають, незважаючи на низькі ціни на енергоносії, досягаючи у 

2016 р. 231 млрд дол. США (проти 220 млрд у 2015 р.) на фоні зменшення 

загальних обсягів інвестицій у енергетику; цікаво, що ці інвестиції 

координують під технології відновлювальної енергетики [252, с. 3-4]. 

Інвестиції у ефективність це не тільки оновлення та осучаснення існуючого 

обладнання, це економія на витратах на ресурси в майбутні періоди. 

Структура глобальних інвестицій у ефективність технологій згідно останнього 

звіту МЕА виглядає таким чином (рис. 3.10).  
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185 

Активізація процесів з підвищення енергоефективності залежить не 

тільки від фінансових показників, але й від інституційних, зокрема, участі 

країни у відповідних міжнародних ініціативах, таких як МЕА. Україна на 

сьогодні не відповідає вимогам (у т.ч. відносно рівня енергоефективності) 

членства у цій агенції, коли такі країни ЦСЄ як Естонія, Польща, Словаччина, 

Угорщина та Чехія відповідають. Набуваючи членства в Агенції, країни 

зобов’язуються не тільки зменшувати шкідливі викиди у атмосферу, але й 

підвищувати ефективність своєї енергосистеми шляхом встановлення та 

програмування цілей та пріоритетів їх реалізації.  

Позитивним кроком у реалізації енергоефективності в Україні є 

затверджений Національний план з енергоефективності на період до 2020 р. 

(від 25 листопада 2015 р. № 1228-р), який передбачає досягнення 

оптимістичних цілей та розроблений у відповідності до Директив 

Європейського Парламенту і Ради з енергоефективності [254]. Однак, якщо 

порівняти аналогічний польський план, то у частині, що стосується бази та 

обсягів фінансування, горизонтальних та вертикальних політик, останній є 

більш змістовним та націленим на конкретні заходи та результати [255].  

В контексті вирішення проблем енергетичної безпеки шляхом 

диверсифікації постачань, нарощування власного видобутку тощо, Україні 

необхідно зосередитись саме на розвитку останніх двох напрямів – 

відновлювальної енергетики та підвищення енергоефективності. Це є 

важливим і одним з вирішальних елементів конкурентоспроможного та 

еластичного до зовнішніх шоків господарства.  

Насамкінець, пропонуємо розглянути соціально-економічні аспекти 

розвиток туризму до важливість інвестицій у цю галузь. Очевидно, що галузь 

є досить перспективною з економічною точки зору, оскільки щорічна кількість 

подорожуючих постійно зростає. Як зазначено у щорічному звіті Світової 

організації туризму, галузь створює 10 % світового ВВП, забезпечує робочими 

місцями, сприяє світовому виробництву 7 % експорту товарів (1,5 трлн дол. 

США) та 30 % послуг; загалом у 2016 р. подорожувало 1,235 млрд людей 
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[256, с. 12]. В Україні туристичну галузь безумовно можна вважати 

перспективним, враховуючи історичний, природний, національний та 

рекреаційний потенціал, однак інституційна та податкова складова працюють 

досить неефективно, що заважає залучати достатні кошти у розвиток 

туристичної інфраструктури, у т.ч. інформаційної.  
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Рис. 3.11. Динаміка туристичного потоку в країнах ЦСЄ  

(складено за: [223Помилка! Закладку не визначено.])  
 

Тим не менше, кількість туристів та відвідувачі в Україні є досить 

великою, навіть у воєнні часи (рис. 3.11). у 2016 р. до України приїхало 

13,3 млн ос., більше лиш до Польщі. Як видно на рисунку, в період 2004-

2013 рр., кількість туристів була значно вищою, із рекордним показником 

майже у 25,5 млн ос. (восьмий показник в світі). Однак, незважаючи на 

відносно велику кількість іноземних туристів, фінансові надходження в 

Україні значно поступаються іншим країнам ЦСЄ (табл. 3.14), що свідчить 

про неефективну обліково-податкову систему у цій галузі. В Україні відсутнє 

ставлення до туризму як важливої галузі економіки, відтак, державне 

адміністрування туризму є на низькому рівні. Крім того, важливим 

показником серед досліджуваних країн є сальдо фінансових результатів 

(надходження–витрати) в туристичній галузі. За підсумками 2016 р., тільки і 

Україні цей показник значно нижчий та від’ємний (незначне від’ємне 

значення спостерігається також для Румунії).  
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Таблиця 3.14 

Показники туристичної галузі в країнах ЦСЄ та ЄС, у різні роки  

(складено за: [223; 257, с. 8]) 

Країна / 
показник / 

рік 

Кількість 
міжнародних 

туристів, млн ос. 

Надходження від 
міжнародних 

туристів, млрд дол. 
США 

Співвідношення 
надходжень до 

кількості міжнародних 
туристів  

Витрати на 
туристичні послуги 
закордоном, млрд 

дол. США 
2008* 2016 2008 2016 2008 2016 2008 2016 

ЄС (28) 381,017 482,41 456,931 438,933 1,19 0,91 435,522 388,375 
Чехія 6,649 9,321 9,228 7,041 1,38 0,75 5,029 4,963 
Угорщина 3,516 5,302 7,533 7,481 2,14 1,41 3,857 2,799 
Польща 12,96 17,471 12,895 12,052 0,99 0,69 10,689 8,617 
Румунія 8,862 10,223 2,626 2,166 0,29 0,21 2,407 2,469 
Словаччина 1,767 2,027 3,004 2,8 1,70 1,38 2,596 2,415 
Словенія 1,958 3,032 2,954 2,627 1,51 0,86 1,610 1,126 
Україна 25,449 13,333 6,722 1,723 0,26 0,13 4,585 5,323 

Примітка: * – для порівняння взятий 2008 р. – рекордний для України за кількістю 
іноземних туристів  

 

Що цікаво, витрати українців на іноземний туризм у 2015 р. 

перебільшив витрати 2008-го на фоні значного зменшення надходжень у 

порівнювані роки. Такі показники дають підстави для активізації 

внутрішнього туризму та покращення сальдо. Такі слабкі надходження від 

туристичної сфери в подальшому унеможливлюють фінансування та розвиток 

галузі. Тому необхідно в подальшому активізувати інвестиційні процеси в 

туристичній галузі, через сприяння формування прозорої податкової системи, 

розвитку інформаційної інфраструктури, якісної конкуренції між учасникам 

ринку туристичних послуг, популяризацію туризму серед українців та нових 

видів.  

Таким чином, окреслені напрями державної підтримки інвестицій в 

перспективі сприятимуть соціально-економічному розвитку країни. 

Зауважимо, що існує чимала кількість доцільних та перспективних напрямів 

для інвестування, однак запропоновані напрями потребують державної участі, 

оскільки видаються важливими з позиції стратегічного розвитку економіки та 

суспільства в цілому.  
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Висновки до розділу 

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. 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 

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 ОЕСР та 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 
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здійснюватись як на загальноекономічному, так секторному вимірі. 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 СБ та 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 лише є 

концепцією до загального застосування. На основі опрацьованого матеріалу 

було запропоновано 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 
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які дозволять вдосконалити існуючі та запровадити нові, більш ефективні 

підходи до управління інвестиційними процесами в Україні. 

В роботі було узагальнено систему інструментів державного регулювання 

інвестиційної діяльності та фактори, які визначають інвестиційний процес. Це 

дозволило прийти до висновку, що оптимізація та вдосконалення системи 

нормативно-правових, соціально-політичних та організаційно-економічних 

засобів реалізації інвестиційного потенціалу вітчизняної економіки є 

визначальним для активізації інвестиційних процесів в Україні. 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 децентралізація регулювання через надання 

більших політичних важелів місцевим органам виконавчої влади та розвитку 

спеціальних територій – зон СЕЗ або 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.  

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 
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неприбуткових суб’єктів економічної діяльності; реалізації податкової 

політики, орієнтованої на інтереси підприємництва. Таким чином, 

реформування економічної або політичної системи в країні з перехідною 

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, були визначено, що стратегічні завдання 

інвестиційного розвитку полягають у досягненні довгострокових цілей 

держави, що визначаються 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, було 

запропоновано пріоритетні напрями підтримки інвестицій в Україні, від яких 

залежить майбутнє соціального-економічного розвитку країни. 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).  

Основні наукові результати опубліковані в працях [258; 259; 260] 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 
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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 

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 
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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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Рис. А. 1. Механізми державного регулювання економічного зростання 

Складено за: [56, с. 321] 
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Рис. Б.1. Динаміка ВВП деяких країн ЦСЄ 

Зроблено за: [104]  



232 

Додаток В 

Таблиця В. 1 

Переваги та недоліки податкових стимулів 
Податковий 

стимул Переваги Недоліки  

податкові 
канікули  

- зниження податкових 
зобов’язань; 
- відносні низькі витрати 
на дотримання; 
- просте адміністрування 

- “дискримінація” між старими і новими 
інвестиціями; 
- заборона певних податкових відрахувань 
(витрати на амортизацію та на відсотки) 
протягом періоду податкової канікули або 
компенсація (часткова) стимулюючого ефекту; 
- сума допомоги залежить від початку періоду 
канікул та від наслідків втрат; 
- можливості податкового планування: 
перенесення капіталу в новий бізнес, 
процентна ставки та інші вирахування 
платежів (відсотки за кредитами, конвертація 
процентного доходу з дивідендного доходу), 
трансфертне ціноутворення 

зниження ставки 
податку на 

прибуток для 
певних секторів 

- привабливий для 
мобільних інвесторів 
(знижує ставку податку 
на прибуток); 
- динамічний ефект на 
стимулювання 
економіки; 
- просте адміністрування 

- дискримінує інші підприємства; 
- нульова чи незначна ставка податку може 
призвести до статусу “податкового притулку”; 
- втрачений доход може бути компенсований 
за рахунок скорочення іноземних податкових 
кредитів в країні базування; 
- зниження чистої поточної вартості 
амортизаційних відрахувань; 
- збільшує витрати на фінансування 
заборгованості; 
- можливості податкового планування 

звільнення від 
податку на 

прибуток для 
експортних 

компаній 

- стимули для бізнесу, 
що працюють на 
міжнародному рівні; 
- заохочує вітчизняні 
компанії в країні 
перебування шукати 
зовнішні ринки 

- дискримінація не-експортних підприємств; 
- суперечить правилам ЄС та СОТ 

прискорені 
капітальні 

(інвестиційні) 
надбавки 

 
 
 

- в сфері  
будівництві: 

 
- в сфері 

машинобудування 

- відрахування на 
перший рік роботи, які 
знижують фактичну ціну 
придбання капіталу; 
- допомагає з 
ліквідністю; 
 
- сприяє інвестиціям у 
нове обладнання та 
машини; 
- сприяє інвестиціям у 
будівництво 
індустріальних парків 

- втрачений дохід (чим більша ставка податку, 
тим більша надбавка); 
 
 
 
 
- може призвести до надмірного інвестування; 
- якщо у поточному році відрахування 
обов’язкові, компенсація втрат є надзвичайно 
важливим. Відрахування забезпечують 
переваги тільки якщо вони можуть бути 
перенесені, щоб компенсувати майбутні 
податкові зобов’язання. 
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Продовження додатка В 

Продовження таблиці В.1 

інвестиційні податкові 
пільги 

- великий вплив на 
прогнозований час 
повернення при нижчих 
витратах на доходи може 
бути спрямований на 
певні типи інвестицій з 
високими позитивними 
налишками; 
- допомагає з ліквідністю; 

- “дискримінація” між старими і 
новими інвестиціями; 
- більший вплив на короткострокові 
активи, оскільки може 
компенсувати більшу частку 
податкових надходжень у 
поточному обсязі заробітку; 
- велике адміністративне 
навантаження; 
- “дискримінує” інвестиції з 
відстроченими доходами, якщо 
резервні на збитки є неадекватними 

місцеві стимули 

- заохочує ревіталізацію та 
розвиток певних галузей в 
соціального, культурного, 
промислового та 
естетичного призначення 

- втрата доходів 

зменшення податків на 
дивіденди та проценти, 
виплачені за кордоном 

 - податковий “перехід”; 
- чим нижчий податок на дивіденди, 
тим менший стимул реінвестувати 
прибуток 

префернційне ставлення 
до довгострокового 
приросту капіталу 

- заохочує інвесторів 
зберігати кошти протягом 
тривалого терміну 

 

відрахування на 
кваліфікаційні витрати: 
- витрати на навчання; 
- НДДКР; 
- експортні 
маркетингові витрати 

- трансфер технології з 
урахуванням інших 
заходи 

 

звільнення від непрямих 
податків (ПДВ, 
імпортні тарифи) 

- дозволяє платникам 
податків уникати 
контактів з податковою 
адміністрацією (важливо, 
якщо він складний і 
корумпований) 

- мала користь від сплати ПДВ, 
якщо податок кредитує 
зловживання та корупцію 

зони обробки експорту 

- дозволяє платникам 
податків уникати 
контактів з податковою 
адміністрацією (важливо, 
якщо він складний і 
корумпований) 

- спортворює місцеву активіність; 
- як правило, значний витік 
неоподатковуваних товарів на 
внутрішній ринок, що підриває 
податкову базу 

 

Складено за: [158, с. 7] 
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Додаток Ґ 

ДЕФІНІЦІЇ ОСНОВНИХ ВИДІВ ФІСКАЛЬНИХ (ПОДАТКОВИХ) 

ПІЛЬГ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ  

Податкові канікули. Під час податкових канікул “новостворені фірми” 

не зобов’язані платити корпоративний податок на прибуток протягом певного 

періоду часу (наприклад, 5 років) за метою заохочення інвестицій. Пільга 

полягає в тому, щоб передбачити, що фірма не сплачує податок, доки вона не 

поверне свої попередні капітальні витрати (виплати).  

Зниження ставки податку на прибуток підприємств. Як визначено у 

назві, це зменшена (встановлена законом) ставка податку на прибуток 

відповідно до видів діяльності (наприклад, виробництва), розташування або 

регіону. Зниження ставки може бути широко розповсюдженим та 

застосовуватись: як до внутрішніх, так і іноземних джерел доходів, може бути 

спрямоване на доходи від конкретних видів діяльності, джерел надходження 

(наприклад, доходів від іноземних джерел), доходів, одержуваних лише 

інвесторами-нерезидентами. 

Звільнення від податку на прибуток для експортних компаній. 

Експортні компанії не зобов’язані платити корпоративний доход. 

Прискорені надбавки до капіталу. Спеціальні відрахування (тобто 

зменшення) оподатковуваного доходу, одержаного у вигляді фіксованого 

відсотка від інвестиційних витрат, за якими фірмі дозволено списувати 

капітальні витрати протягом коротшого періоду часу, ніж за відповідний 

економічний цикл капіталу (економічна амортизація), яка, як правило, 

відповідає бухгалтерській базі для знецінених капітальних витрат. 

Незважаючи на те, що цей захід не змінює загальну суму капітальних витрат, 

що підлягають амортизації, вона збільшує поточну вартість вимог шляхом їх 

перенесення, наближеного до часу інвестування.  

Інвестиційні податкові кредити. Спеціальні відрахування від 

корпоративного податку на прибуток, що сплачується як фіксований відсоток 

інвестиційних витрат.  
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Стимули місцеположення. Податкові пільги для інвестицій, 

розташованих у певних районах або регіонах країни. 

Знижені податки на дивіденди та відсотки. Зменшення чи скасування 

нерезидента від сплати податку на дивіденди або процентний дохід, а також 

повне чи часткове подовження співпраці (тобто стосовно корпоративного 

податку з розподіленим доходом) у системах, які надають внутрішнім 

акціонерам можливість отримання податкового кредиту чи зменшення 

оподаткування дивідендів. 

Преференційне ставлення до довгострокового приросту капіталу. 

Пільговий податковий режим для підвищення вартості капіталу (активів), що 

належать підприємствам, капітал (або активи) яких утримується протягом 

певного періоду часу. Довгострокові доходи від приросту капіталу (капітал, 

що зберігається протягом довшого періоду, ніж мінімальний), зазвичай 

оподатковується на половину від короткострокового приросту капіталу з 

метою заохочення інвесторів зберігати кошти протягом більш тривалого 

періоду. 

Відрахування на кваліфікаційні витрати. Повне відрахування певних 

кваліфікаційних 'витрат (наприклад, витрати на навчання, НДДКР, експортні 

та маркетингові витрати) для стимулювання певних типів інвесторів. 

Звільнення від непрямих податків. Звільнення від митних зборів і / 

або податків на імпорт, ПДВ або податків на продаж. 

Вільні зони та спеціальні економічні зони. Країни використовують два 

типи спеціальних зон для залучення інвестицій: (a) звільнення від митних 

зборів (включно з ПДВ) і (б) спеціальні економічні зони, в яких інвестори 

користуються податковими пільгами, які не надаються в інших частинах 

приймаючої країни. На практиці відмінність двох типів зон не завжди 

зрозуміла. Інвестори в безмитних зонах часто отримують інші податкові 

пільги (особливо в зонах обробки експорту), а в спеціальних економічних 

зонах користуються митними пільгами. 
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Додаток Д 

 

 
Рис. Д.1. Схема СЕЗ в Польщі 

Скледно за: [197] 

 

 
Рис. Д. 2. Регіональна допомога підприємствам, що інвестують в 

Польщу, в залежності від регіону  

Складено за: [197] 
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Продовження Додатку Д 

 

 
Рис. Д. 3. Максимальні рівні державної підтримки для великих 

підприємств в Польщі 

Складено за: [197, с. 20] 
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Додаток Е  

Таблиця Е. 1 

Розподіл загальної кількості МСП, кількості працевлаштованості та 

валової доданої вартості МСП в країнах ЄС 

Країна Підприємств  Працевлаштованість  Валова додана вартість 
(млн євро) 

Загалом % МСП Загалом % МСП Загалом % МСП 
ЄС-28 22 346 729 99,8 133 767 348 67,0 6 184 825 57,5 
Бельгія 566 006 99,8 718 3552 70,1 189 068 62,2 

Болгарія 312 608 99,8 1 872 997 75,5 18 246 62,3 
Чехія 1 007 441 99,9 3 521 520 69,8 84 142 56,0 
Данія 213 358 99,7 1 602 105 65,0 119 936 62,5 

Німеччина 2 189 737 99,5 26 401 395 62,5 1 385 501 53,3 
Естонія 58 408 99,7 393 545 78,1 9 338 74,9 
Ірландія 146 741  1 097 444  88 360  
Греція 726 581 99,9 2 198 986 86,5 54 703 72,8 
Іспанія 2 385 007 99,9 10 923 323 73,9 434 156 63,0 

Франція 2 882 419  15 495 621  890 579  
Хорватія 148 99,7 1 002 905 68,3 19 115 54,8 

Італія 3 824 458  14 715 132  646 476  
Кіпр 46 139 99,9 224 915  7 864  

Латвія 91 939 99,8 573 580 78,8 9 269 69,2 
Литва 141 893 99,8 835 630 76,2 12 155 68,5 

Люксембург 29 265 99,5 242 533 68,3 19 250 70,7 
Угорщина 528 519  2 430 681  46 497  

Мальта 26 796 99,8 119 224 79,3 3 548 74,9 
Нідерланди 862 697 99,8 5 359 446 66,7 310 022 62,9 

Австрія  308 411 99,7 2 671 477 68,0 164 976 60,5 
Польща 1 519 904 99,8 8 326 839 68,3 171 627 50,1 

Португалія  793 235 99,9 2 942 895  66 360  
Румунія  425 731 99,6 3 837 868 66,4 48 432  
Словенія 119 644 99,8 574 479 72,3  17 140 62,8 

Словаччина 398 392 99,9 1 417 228 69,7 32 922 60,5 
Фінляндія 226 373 99,7 1 457 599 63,0 86 967 59,6 

Швеція 661 822 99,8 3 022 006 65,4 210 859 58,5 
Сполучене 

Королівство 
 

1 703 562 
 

99,7 
 

17 748 620 
 

53,0 
 

1 037 293 
 

50,9 

 

Складено за: [122] 
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Додаток Ж 
 

 
Рис. Ж 1. Логарифми рівнів: Чехія, лаг 1 
 

 
Рис. Ж 2. Логарифми рівнів: Чехія, лаг 2 
 

 
Рис. Ж 1. Логарифми рівнів: Чехія, лаг 3 
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Продовження додатку Ж 
 

 
Рис. Ж 4. Перші різниці: Чехія, лаг 1 
 

 
Рис. Ж 5. Перші різниці: Чехія, лаг 2 
 

 
Рис. Ж 6. Перші різниці: Чехія, лаг 3 
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Продовження додатку Ж 
 

 
Рис. Ж 7. Логарифми рівнів: Угорщина, лаг 1 

 

 
Рис. Ж 8. Логарифми рівнів: Угорщина, лаг 2 

 

 
Рис. Ж 9. Логарифми рівнів: Угорщина, лаг 3 
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Продовження додатку Ж 
 

 
Рис. Ж 10. Перші різниці:Угорщина, лаг 1 

 

 
Рис. Ж 11. Перші різниці: Угорщина, лаг 2 

 

 
Рис. Ж 12. Перші різниці: Угорщина, лаг 3 
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Продовження додатку Ж 
 

 
Рис. Ж 13. Логарифми рівнів: Польща, лаг 1 

 

 
Рис. Ж 14. Логарифми рівнів: Польща, лаг 2 

 

 
Рис. Ж 15. Логарифми рівнів: Польща, лаг 3 
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Продовження додатку Ж 
 

 
Рис. Ж 16. Перші різниці: Польща, лаг 1 
 

 
Рис. Ж 17. Перші різниці: Польща, лаг 2 
 

 
Рис. Ж 18. Перші різниці: Польща, лаг 3 
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Продовження додатку Ж 
 

 
Рис. Ж 19. Логарифми рівнів: Румунія, лаг 1 

 

 
Рис. Ж 20. Логарифми рівнів: Румунія, лаг 2 
 

 
Рис. Ж 21. Логарифми рівнів: Румунія, лаг 3 
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Продовження додатку Ж 
 

 
Рис. Ж 22. Перші різниці: Румунія, лаг 1 

 

 
Рис. Ж 23. Перші різниці: Румунія, лаг 2 

 

 
Рис. Ж 24. Перші різниці: Румунія, лаг 3 
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Продовження додатку Ж 
 

 
Рис. Ж 25. Логарифми рівнів: Україна, лаг 1 

 

 
Рис. Ж 26. Логарифми рівнів: Україна, лаг 2 

 

 
Рис. Ж 27. Логарифми рівнів: Україна, лаг 2 



248 

Продовження додатку Ж 
 

 
Рис. Ж 28. Перші різниці: Україна, лаг 1 

 

 
Рис. Ж 29. Перші різниці: Україна, лаг 2 

 

 
Рис. Ж 30. Перші різниці: Україна, лаг 3 
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Додаток З 
 

Таблиця З. 1.  

Механізм реалізації експансійної та рестракційної монетарних політик 

 
Експансійна  

(проблема: рецесія і безробіття) 

Рестракційна  

(проблема: інфляція) 

Заходи:  

(1) Центральний банк купує цінні 

папери через операції на відкритому 

ринку;  

(2) це зменшує норму готівкового 

резерву;  

(3) це знижує банківський курс: 

- грошова маса збільшується; 

- процентна ставка падає; 

- інвестиції зростають; 

- сукупний попит зростає; 

- сукупний випуск зростає 

мультиплікативно до зростання 

інвестицій 

Заходи:  

(1) Центральний банк продає цінні 

папери через операції на відкритому 

ринку;  

(2) це збільшує норму готівкового 

резерву та нормативну ліквідність;  

(3) це збільшує банківський курс; 

(4) це підвищує максимальну маржу 

за цінними паперами чи на запаси 

товарів: 

- грошова маса зменшується; 

- процентна ставка зростає; 

- інвестиційні витрати знижуються; 

- сукупний попит падає; 

- рівень цін або інфляція падає 
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Додаток И 
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Рис. И. 1. Квартальні показники індексів споживчих цін (cpi), обмінних 

курсів (exrate), процентних ставок (r) та ПІІ (fdi) України, 2006-2017 рр. 

Складено за: [131, 212] 

Таблиця И.1 

Кореляційні матриці квартальних показників індексів споживчих цін 

(cpi), обмінних курсів (exrate), процентних ставок (r) та ПІІ (fdi) України, 

2006-2017 рр. 

за період 2006-2017 рр.: 
  r cpi exrate fdi 

r 1 
cpi 0,351869 1 
exrate -0,43987 -0,93547 1 
Fdi 0,449315 0,589565 -0,7191 1 

 

за період 2006-2013 рр.: 
  r cpi exrate fdi 

r 1 
cpi 0,306466 1 
exrate -0,34499 -0,94437 1 
fdi 0,447262 0,85827 -0,80187 1 

 

за період 2014-2017 рр.: 
  r cpi exrate fdi 

r 1 
cpi -0,07477 1 
exrate -0,08391 -0,89454 1 
fdi -0,28707 -0,68884 0,724262 1 
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Продовження додатку И 
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Рис. И. 2. Квартальні показники індексів споживчих цін (cpi), обмінних 

курсів (exrate), процентних ставок (r) та ПІІ (fdi) Угорщини, 2006-2017 рр. 

Складено за: [128, 212] 

Таблиця И.2 

Кореляційні матриці квартальних показників індексів споживчих цін, 

обмінних курсів, процентних ставок та ПІІ Угорщини, 2006-2017 рр. 
  r cpi exrate fdi 

r 1 
cpi -0,60202 1 
exrate 0,628641 -0,81663 1 
fdi -0,16693 0,708944 -0,35446 1 
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Рис. И. 3. Квартальні показники індексів споживчих цін (cpi), обмінних 

курсів (exrate), процентних ставок (r) та ПІІ (fdi) Польщі, 2006-2017 рр. 
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Продовження додатку И 

Таблиця И.3 

Кореляційні матриці квартальних показників індексів споживчих цін, 

обмінних курсів, процентних ставок  та ПІІ Польщі, 2006-2017 рр. 
  r cpi exrate fdi 

r 1 
cpi -0,65425 1 
exrate 0,451121 -0,59579 1 
fdi -0,49829 0,955474 -0,46289 1 
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Рис. И. 4. Квартальні показники індексів споживчих цін (cpi), обмінних 

курсів (exrate), процентних ставок (r) та ПІІ (fdi) Чехії, 2006-2017 рр. 

Складено за: [128, 212] 

Таблиця И.4 

Кореляційні матриці квартальних показників індексів споживчих 

цін, обмінних курсів, процентних ставок та ПІІ Чехії, 2006-2017 рр. 
  r cpi exrate fdi 

r 1 
cpi -0,78943 1 
exrate 0,377363 0,151315 1 
fdi -0,72716 0,973007 0,23034 1 
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Додаток К 
 

 
Рис. К 1. Результати регресійного рівняння: залежна змінна – баланс 

поточного рахунку 

 

 
Рис. К 2. Результати регресійного рівняння: залежна змінна – сукупні 

інвестиції 
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Продовження додатку К 
 

 
Рис. К 3. Результати регресійного рівняння: залежна змінна – прямі 

іноземні інвестиції 

 

 
Рис. К 4. Результати регресійного рівняння: залежна змінна – сукупний 

зовнішній борг 
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 Продовження додатку К 

Таблиця К.1 

Результати тесту Гренджера, лаг 1 
 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 03/22/18   Time: 15:01 

Sample: 2006Q1 2017Q4 
Lags: 1 

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 
CPI does not Granger Cause CA 47 1.01272 0.3198 

CA does not Granger Cause CPI 3.14965 0.0829 
ER does not Granger Cause CA 47 1.15072 0.2892 

CA does not Granger Cause ER 0.00481 0.9450 
GDP does not Granger Cause CA 46 0.05496 0.8158 

CA does not Granger Cause GDP 6.54122 0.0141 
R does not Granger Cause CA 47 5.10563 0.0289 

CA does not Granger Cause R 2.53932 0.1182 
TOTINV does not Granger Cause CA 47 1.93370 0.1713 

CA does not Granger Cause TOTINV 1.86647 0.1788 
ER does not Granger Cause CPI 47 0.48804 0.4885 

CPI does not Granger Cause ER 2.09506 0.1549 
GDP does not Granger Cause CPI 46 0.05963 0.8082 

CPI does not Granger Cause GDP 1.96930 0.1677 
R does not Granger Cause CPI 47 0.00187 0.9657 

CPI does not Granger Cause R 6.64728 0.0134 
TOTINV does not Granger Cause CPI 47 0.09440 0.7601 

CPI does not Granger Cause TOTINV 1.01868 0.3184 
GDP does not Granger Cause ER 46 0.10273 0.7501 

ER does not Granger Cause GDP 8.70134 0.0051 
R does not Granger Cause ER 47 1.34115 0.2531 

ER does not Granger Cause R 0.28845 0.5939 
TOTINV does not Granger Cause ER 47 2.81442 0.1005 

ER does not Granger Cause TOTINV 9.99618 0.0028 
R does not Granger Cause GDP 46 0.09550 0.7588 

GDP does not Granger Cause R 0.54585 0.4640 
TOTINV does not Granger Cause GDP 46 0.82382 0.3691 

GDP does not Granger Cause TOTINV 7.20128 0.0103 
TOTINV does not Granger Cause R 47 0.20925 0.6496 

R does not Granger Cause TOTINV 4.43053 0.0410 
 
 



256 

 Продовження додатку К 

Таблиця К.2 

Результати тесту Гренджера, лаг 2 

 
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 03/22/18   Time: 15:02 
Sample: 2006Q1 2017Q4 

Lags: 2 
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

CPI does not Granger Cause CA 46 2.50261 0.0943 
CA does not Granger Cause CPI 2.39087 0.1042 

ER does not Granger Cause CA 46 3.55915 0.0376 
CA does not Granger Cause ER 0.74405 0.4815 

GDP does not Granger Cause CA 45 4.83736 0.0131 
CA does not Granger Cause GDP 3.85280 0.0295 

R does not Granger Cause CA 46 3.12796 0.0544 
CA does not Granger Cause R 0.95583 0.3929 

TOTINV does not Granger Cause CA 46 1.22106 0.3054 
CA does not Granger Cause TOTINV 1.61222 0.2118 

ER does not Granger Cause CPI 46 0.77579 0.4670 
CPI does not Granger Cause ER 0.70610 0.4995 

GDP does not Granger Cause CPI 45 0.24534 0.7836 
CPI does not Granger Cause GDP 1.21328 0.3079 

R does not Granger Cause CPI 46 0.02677 0.9736 
CPI does not Granger Cause R 3.86497 0.0290 

TOTINV does not Granger Cause CPI 46 3.10964 0.0553 
CPI does not Granger Cause TOTINV 0.87821 0.4232 

GDP does not Granger Cause ER 45 2.31327 0.1120 
ER does not Granger Cause GDP 4.47944 0.0176 

R does not Granger Cause ER 46 0.07555 0.9274 
ER does not Granger Cause R 0.32298 0.7258 

TOTINV does not Granger Cause ER 46 2.68033 0.0805 
ER does not Granger Cause TOTINV 4.96282 0.0117 

R does not Granger Cause GDP 45 0.29159 0.7486 
GDP does not Granger Cause R 0.47376 0.6261 

TOTINV does not Granger Cause GDP 45 2.26262 0.1172 
GDP does not Granger Cause TOTINV 3.62802 0.0356 

TOTINV does not Granger Cause R 46 0.00774 0.9923 
R does not Granger Cause TOTINV 2.36232 0.1069 
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 Продовження додатку К 

Таблиця К.3 

Результати тесту Гренджера, лаг 3 
 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 03/22/18   Time: 15:03 

Sample: 2006Q1 2017Q4 
Lags: 3 

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 
CPI does not Granger Cause CA 45 1.45161 0.2431 

CA does not Granger Cause CPI 3.08709 0.0385 
ER does not Granger Cause CA 45 3.75676 0.0186 

CA does not Granger Cause ER 0.94448 0.4288 
GDP does not Granger Cause CA 44 3.02678 0.0415 

CA does not Granger Cause GDP 1.54805 0.2184 
R does not Granger Cause CA 45 2.72142 0.0578 

CA does not Granger Cause R 0.75071 0.5288 
TOTINV does not Granger Cause CA 45 1.54442 0.2188 

CA does not Granger Cause TOTINV 1.63131 0.1982 
ER does not Granger Cause CPI 45 3.11396 0.0374 

CPI does not Granger Cause ER 0.64058 0.5936 
GDP does not Granger Cause CPI 44 2.72594 0.0579 

CPI does not Granger Cause GDP 1.90781 0.1452 
R does not Granger Cause CPI 45 0.72809 0.5416 

CPI does not Granger Cause R 2.37657 0.0851 
TOTINV does not Granger Cause CPI 45 2.12134 0.1136 

CPI does not Granger Cause TOTINV 1.30421 0.2871 
GDP does not Granger Cause ER 44 1.44391 0.2457 

ER does not Granger Cause GDP 1.37752 0.2648 
R does not Granger Cause ER 45 0.19106 0.9018 

ER does not Granger Cause R 0.27931 0.8400 
TOTINV does not Granger Cause ER 45 1.95902 0.1366 

ER does not Granger Cause TOTINV 2.80338 0.0528 
R does not Granger Cause GDP 44 0.52701 0.6665 

GDP does not Granger Cause R 0.58505 0.6286 
TOTINV does not Granger Cause GDP 44 1.04345 0.3848 

GDP does not Granger Cause TOTINV 2.04063 0.1250 
TOTINV does not Granger Cause R 45 0.09433 0.9627 

R does not Granger Cause TOTINV 2.33322 0.0894 
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 Продовження додатку К 

Таблиця К.3 

Результати тесту Гренджера, лаг 3 

 
 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 03/22/18   Time: 15:03 

Sample: 2006Q1 2017Q4 
Lags: 4 

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 
CPI does not Granger Cause CA 44 0.99703 0.4222 

CA does not Granger Cause CPI 2.15189 0.0950 
ER does not Granger Cause CA 44 5.45798 0.0016 

CA does not Granger Cause ER 0.97580 0.4332 
GDP does not Granger Cause CA 43 1.92504 0.1287 

CA does not Granger Cause GDP 9.17187 4.E-05 
R does not Granger Cause CA 44 2.18042 0.0915 

CA does not Granger Cause R 0.59669 0.6674 
TOTINV does not Granger Cause CA 44 1.26938 0.3005 

CA does not Granger Cause TOTINV 2.14072 0.0964 
ER does not Granger Cause CPI 44 2.41462 0.0673 

CPI does not Granger Cause ER 0.12164 0.9738 
GDP does not Granger Cause CPI 43 3.94713 0.0098 

CPI does not Granger Cause GDP 2.20551 0.0892 
R does not Granger Cause CPI 44 0.95763 0.4428 

CPI does not Granger Cause R 1.38238 0.2601 
TOTINV does not Granger Cause CPI 44 1.13812 0.3547 

CPI does not Granger Cause TOTINV 1.43278 0.2437 
GDP does not Granger Cause ER 43 1.82662 0.1464 

ER does not Granger Cause GDP 0.47056 0.7569 
R does not Granger Cause ER 44 0.24153 0.9128 

ER does not Granger Cause R 1.00457 0.4183 
TOTINV does not Granger Cause ER 44 1.35361 0.2699 

ER does not Granger Cause TOTINV 1.33248 0.2773 
R does not Granger Cause GDP 43 1.40503 0.2532 

GDP does not Granger Cause R 0.84613 0.5059 
TOTINV does not Granger Cause GDP 43 3.37231 0.0199 

GDP does not Granger Cause TOTINV 1.72800 0.1666 
TOTINV does not Granger Cause R 44 0.02941 0.9982 

R does not Granger Cause TOTINV 2.07981 0.1044 
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Додаток Л 

ІНСТРУМЕНТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ОЕСР 

Рамкова інвестиційна політика (The Policy Framework for Investment, 

PFI). PFI є інструментом, що забезпечує контрольний перелік питань для 

розгляду будь-яким урядом, зацікавленого у створенні привабливого 

інвестиційного клімату і підвищення корисності від інвестиційного розвитку 

для суспільства. Напрями політики є широко визнаними, в т.ч. в рамках 

Монтеррейського консенсусу, як основи сприятливого середовища для всіх 

інвесторів: від малих та середніх підприємств до багатонаціональних 

компаній. 

Рамкова політика інвестицій у сільському господарстві (The Policy 

Framework for Investment in Agriculture, PFIA). PFIA, секторальна адаптація 

PFI, являє собою гнучкий інструмент, який допомагає урядам оцінювати свою 

інвестиційну політику в десяти областях, необхідних для створення 

привабливих умов для інвесторів і підвищення корисності розвитку 

сільськогосподарських інвестицій. 

Політичне керівництво щодо інвестування в інфраструктуру чистої 

енергетики (Policy guidance for Investment in Clean Energy Infrastructure). Це 

керівництво, секторальна адаптація PFI, надає урядам країн варіанти політики 

для максимального збільшення інвестиційних можливостей у чистій 

енергетичній інфраструктурі. 

Інструмент ОЕСР щодо інформування про ризики для 

транснаціональних підприємств в зонах зі слабким управлінням (OECD Risk 

Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones). Зони 

слабкого управління визначаються як країни, де уряди не можуть або не 

хочуть брати на себе відповідальність – близько 15 відсотків людей в світі 

живуть в таких країнах. Багатонаціональні підприємства визнають, що вони є 

однією з найбільш складних інвестиційних середовищ. Цей інструмент 

допомагає їм виявити деякі ризики, які виникають у цих середовищах, і ті, які 

пов’язані з недбалістю уряду. Він охоплює такі теми, як дотримання закону та 
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дотримання міжнародних документів; політична діяльність; знання клієнтів та 

ділових партнерів; обговорення неправомірних дій. 

Принципи ОЕСР для участі приватного сектора в розвитку 

інфраструктури (OECD Principles for Private Sector Participation in 

Infrastructure). Ці принципи спрямовані на надання допомоги урядам 

співпрацювати з партнерами приватного сектору для фінансування та 

реалізації інфраструктурних проектів у таких важливих економічних сферах, 

як транспорт, водо- та енергопостачання, телекомунікації. Вони пропонують 

урядам контрольний перелік політичних питань, які слід враховувати в 

забезпеченні того, щоб громадяни отримували послуги, які їм потрібні за 

справедливою вартістю та з життєздатними доходами для партнерів з 

приватного сектора. 

Рамки для прозорої інвестиційної політики (Framework for Investment 

Policy Transparency). Прозорість залишається однією з головних проблем 

інвесторів у всьому світі. Ця основа для прозорої інвестиційної політики має 

на меті допомогти країнам ОЕСР та країнам, що не є членами ОЕСР, для 

належного вирішення цієї проблеми. Рамки містять п’ятнадцять зручних 

запитань для проведення самооцінки і обміну досвідом серед державних 

службовців. 

Контрольний список політики стимулювання прямих іноземних 

інвестицій (Checklist for Foreign Direct Investment Incentive Policies).  

• Керівні принципи політики щодо залучення ПІІ 

• Оцінка політики стимулювання ПІІ: контрольний перелік 

Ці принципи та контрольний список спрямовані на те, щоб забезпечити 

розробників політики інструментом, за допомогою якого можна оцінити 

корисність та актуальність політики стимулювання ПІІ. Стимули для 

залучення прямих іноземних інвестицій дають огляд допоміжного матеріалу, 

який використовується для підготовки цієї доповіді.. 

Рекомендації ОЕСР Due Diligence для відповідальних ланцюжків 

постачань корисних копалин з районів, з високим ризиком та постраждалих 
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від конфліктів (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of 

Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas). Керівництво Due 

Diligence пропонує рекомендації щодо управління глобальними важливими 

ланцюгами поставок корисних копалин, щоб допомогти компаніям поважати 

права людини та уникнути участі у конфлікті через рішення та практику 

покупки мінеральних або металевих виробів. Вона призначена для 

використання будь-якою компанією, яка потенційно отримує мінерали або 

метали з районів, що постраждали від конфліктів та з високим ризиком. 

Рекомендації щодо інвестиційної політики країни-реципієнта, що 

стосуються національної безпеки (Guidelines for Recipient Country Investment 

Policies relating to National Security). Ці керівні принципи покликані допомогти 

урядам підтримувати справедливе ставлення міжнародних інвесторів, 

одночасно дотримуючись їхніх потреб в галузі безпеки. 

Керівництво ОЕСР щодо фондів державного майна (OECD Guidance on 

Sovereign Wealth Funds (SWFs). Це керівництво ОЕСР, разом із принципами 

Сантьяго для SWFs, надають міжнародному співтовариству надійні рамки для 

поширення взаємної довіри та отримання всіх переваг від SWF для країни 

базування і приймаючої країни.  

Складено за: [183] 

 

Додаток М 

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

1. Визначити стратегічні сектори, в яких іноземні інвестиції заборонені 

або підлягають спеціальним процедурам отримання дозволів; уточнити 

відповідні дозвільні процедури, включаючи умову/документи заявників, 

необхідних для уповноважених органів влади.  

2. Чітке визначення умов щодо участі іноземного капіталу в процесі 

приватизації в новому законі про приватизацію, уникаючи можливості для 

адміністративної ролі у виборі тих секторів та компаній, яких не було 

приватизовано. 
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3. Дотримання керівних принципів недискримінації, пропорційності, 

прозорості та підзвітності в реалізації інвестиційних заходів, пов’язаних з 

національною безпекою, як це викладено в Інструкціях ОЕСР для країн-

реципієнтів щодо інвестиційної політики країн-резидентів, пов’язаних з 

національною безпекою, країнами-реципієнтами 2009 р., та офіційний розгляд 

прийняття цих рекомендацій. 

4. Переконатися, що підготовлений новий закон про інвестиції дотримує 

принципи недискримінації для іноземних інвестицій. 

5. Впровадження електронної реєстрації і продовжити спрощення 

процедур видачі дозволів бізнесу, в тому числі із застосуванням 

“декларативний принцип”, як це передбачено законом  

6. Скасувати мораторій на придбання земель сільськогосподарського 

призначення у 2012 році, як передбачено, і прискорити здійснення єдиної 

реєстрації землі та нерухомості. 

7. Видалити залишкові обмеження на іноземні інвестиції та торгівлю, 

відповідно до зобов'язань СОТ 

8. Розробка імплементаційних положень, щоб забезпечити можливість 

відновлення та ефективне застосування закону про державно-приватне 

партнерство.  

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ 

1. Розвивати державно-приватні консультації щодо законодавства та 

регулювання бізнесу з представниками підприємництва, включаючи 

іноземних інвесторів, особливо з новою Радою місцевих та іноземних 

інвесторів. 

2. Враховувати інтереси та потреби інвесторів на рівні МСП, які 

страждають від частих законодавчих та нормативних змін та пов’язаною з 

ними регулятивною невизначеністю. 

3. Розглянути питання про створення офісу омбудсмена для вирішення 

конкретних проблем, з якими стикаються нові та існуючи інвестори в Україні. 
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4. переконатися, що Державна агенція з інвестицій та національних 

проектів, створена в грудні 2009 року виконую усі завдання, покладені не неї, 

відповідно до установленого плану, включно зі створенням єдиного вікна 

можливостей для іноземних інвесторів до 2012 року. 

5. Завершити відшкодування заборгованості ПДВ та вдосконалити 

адміністрування ПДВ відповідно до договору та державного плану МВФ. 

6. Провести ретельний аналіз витрат і вигод перед повторним введенням 

преференційних режимів для інвестицій у спеціальних економічних зонах та 

територіях пріоритетного розвитку. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

1. Відповідати цілям та запланованого графіку, встановленого для 

енергетичного сектору у 2010 році Державною програмою економічних 

реформ, зокрема, щодо поетапного скасування всіх субсидій на енергоресурси 

до кінця 2012 року, розпочати приватизацію в енергетичному секторі, 

відокремити діяльність Нафтогазу та забезпечити незалежність агенції з 

регулювання енергетичного розвитку.  

2. Запровадити новий газовий закон, який дозволяє здійснювати доступ 

до трубопроводів іншим операторам. 

3. Запровадити прозору та передбачувану законодавчу та регуляторну 

базу для мобілізації інвестицій в енергоефективність та відновлювані джерела 

енергії, що фінансується за рахунок міжнародних програм та шляхом розвитку 

державно-приватного партнерства.  

4. Сприяти просуванню громадським та корпоративним ініціативам, 

спрямованим на покращення та звітування щодо енергетичної та екологічної 

ефективності.  

Складено за: [184, с. 14-15]. 
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Додаток Н 

Таблиця Н.1 

Країни-бенефіціари механізму IPR  
№ Країна Рік Регіон/Економіка Категорія країни 
1. Алжир 2003 Північна Африка Країна, що розвивається 
2. Білорусь 2009 ЦСЄ Перехідна економіка 
3. Бенін 2004 Західна Африка Країна, що розвивається 
4. Ботсвана 2003 Південна Африка Країна, що розвивається 
5. Буркіна-Фасо 2009 Західна Африка Найменш розвинена країна 
6. Бурунді 2010 Східна Африка Найменш розвинена країна 
7. Колумбія 2006 Південна Америка Країна, що розвивається 
8. Джибуті 2011 Східна Африка Найменш розвинена країна 
9. Домініканська Республіка 2009 Карибська зона Країна, що розвивається 
10. Еквадор 2001 Південна Америка Країна, що розвивається 
11. Єгипет 1999 Північна Африка Країна, що розвивається 
12. Сальвадор 2010 Центральна Африка Країна, що розвивається 
13. Ефіопія  2002 Східна Африка Найменш розвинена країна 
14. Гана  2003 Західна Африка Країна, що розвивається 
15. Гватемала 2010 Центральна Америка Країна, що розвивається 
16. Кенія 2005 Східна Африка Країна, що розвивається 
17. Лесото 2003 Південна Африка Найменш розвинена країна 
18. Македонія 2011 Південно-Східна 

Європа 
Перехідна економіка 

19. Мавританія   2009 Західна Африка Країна, що розвивається 
20. Маврикій  2001 Східна Африка  Країна, що розвивається 
21. Марокко 2007 Північна Африка Країна, що розвивається 
22. Молдова 2011 Південно-Східна 

Європа  
Перехідна економіка 

23. Монголія 2011 Східна Азія Країна, що розвивається 
24. Мозамбік 2011 Східна Африка Найменш розвинена країна 
25. Непал 2003 Західна Африка  Країна, що розвивається 
26. Нігерія 2009 Західна Африка Країна, що розвивається 
27. Перу 2000 Південна Америка Країна, що розвивається 

28. Руанда 2006 Східна Африка Найменш розвинена країна 
29. Сьєрра-Леоне 2010 Західна Африка Найменш розвинена країна 
30. Шрі-Ланка 2004 Південна Азія Країна, що розвивається 
31. Танзанія 2002 Східна Африка Найменш розвинена країна 
32. Уганда 2000 Східна Африка Найменш розвинена країна 
33. Узбекистан 1999 СНД Перехідна економіка 
34. В'єтнам 2008 Південно-Східна 

Азія 
Країна, що розвивається 

35. Замбія 2006 Східна Африка Найменш розвинена країна 
 

Складено за: [187, с. 45] 
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Продовження додатку Н 

ВДОСОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ГВАТЕМАЛІ ЗА 

МЕТОДИКОЮ IPR 

Широкий спектр рокомендацій покликані подолати основні виклики в 

сфері фіскального режиму, інституційної спрожності державних агенцій, 

бюрократії та адміністративного ефективності. 

1. Фіскальний режим: корпоративний податковий режим не забезпечує 

достатні доходи для надання важливих суспільних послуг. Крім того, він 

сприяє податковій інженерії (tax engineering), арбітражу та корупції, і 

перешкоджає запуск бізнес-стартапів. IPR пропонує інтегрований пакет 

заходів, спрямованих на реструктуризацію корпоративного оподаткування, 

включаючи укладення поточного режиму стандартним; посилення державних 

повноважень щодо ухилення від сплати податків; підвищення роялті в 

гірничодобувній промисловості; і запровадження правил регулювання 

трансфертного ціноутворення. 

2. Інституційна спроможність головних державних органів: незважаючи 

на сучасне і ліберальне законодавство, існують недоліки у ефективності 

інституційного нагляду щодо: інвестиційної політики, конкуренції, в секторі 

регулювання, судовій справі, безпеці навколишнього середовища, 

інтелектуальної власності.  

3. Бюрократія та адміністративна ефективність: в деяких сферах 

державного управління були застосовані інформаційні та технологічні 

рішення (ІТ), спрямовані на скорочення бюрократії та поліпшення відносин з 

клієнтами у сфері податкових платежів, реєстрації митниць та майна. Ці 

реформи потрібно продовжити, зосереджуючись, зокрема, на: реєстрації 

компаній, залученні іноземної робочої сили, доступі до захищених прав на 

землю.  

Складено за: [187, с. 13] 
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Додаток П 

Таблиця П.1 

Досвід країн в державному управлінні інвестиціями 
Класифікація 
країни 

Африка  Східна Азія та 
Атлантика 

Європа  Америка 

Розвинені 
економіки 

 Південна Корея Сполучене 
Королівство, 
Ірландія, 
Іспанія, 
Словаччина, 
Словенія 

США 

Країни, що 
розвиваються 

 Китай, В’єтнам Польща, Латвія, 
Аобанія, 
Македонія, 
Чорногорія, 
Сербія 

Бразилія, Чили, 
Перу 

Ресурсозалежні 
країни 

Ангола, 
Республіка 
Конго, 
Екваторіальна 
Гвінея, Нігерія 

Моноголія, 
Тімор-Лесте  

  

Залежні від 
допомоги 

Демократична 
республіка 
Конго, Лесото, 
С’єра Леоне, 
Уганда, Замбія 

 Боснія і 
Герцоговина, 
Косово 

 

“Крихкі” країни Демократична 
республіка 
Конго, С’єра 
Леоне, Зімбабве  

Тімор-Лесте Боснія і 
Герцоговина, 
Косово 

 

Складно за: [192, с. 43] 
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Додаток Р 

Таблиця Р.1 

Нормативно-правова база регулювання інвестиційної діяльності в 

Україні 
Напрями Назви Законів України та нормативно-правових документів 
Закони України та 
нормативні 
документи, що 
стосуються 
інвестиційної 
діяльності 

- “Про інвестиційну діяльність”;  
- “Про режим іноземного інвестування”;  
- “Про захист іноземних інвесторів в Україні”;  
- Постанова КМУ від 01.06.1995 р. “Про концепцію регулювання 
інвестиційної діяльності за умов ринкової трансформації 
економіки”;  
- Указ Президента України від 18.07.1996 р. “Про заходи щодо 
реформування інвестиційної політики в Україні” 

Закони України 
щодо суб’єктів 
інвестиційної 
діяльності 

- “Про підприємництво”;  
- “Про підприємства в Україні”;  
- “Про господарські товариства”;  
- “Про банки і банківську діяльність”;  
- “Про цінні папери та фондовий ринок”; 
- Декрет Кабміну України від 31 грудня 1992 р. “Про 
впорядкування діяльності суб’єк-тів підприємницької діяльності, 
ство-рених за участю державних під-приємств”; 
- Указ Президента України від 19 лютого 1994 р. “Про інвестиційні 
фонди та інвестиційні компанії” 

Закони України та 
нормативні 
документи щодо 
об’єктів 
інвестиційної 
діяльності 

- “Про власність”;  
- “Про зовнішньоекономічну діяльність”;  
- “Про дію міжнародних договорів на території України”; 
- Постанова КМУ від 12.08.1993 р. “Про затвердження переліку 
підприємств, приватизацію майна яких, що перебуває у 
загальнодержавній власності, доцільно здійснити із залученням 
іноземних інвестицій” 

Нормативні 
документи щодо 
оподаткування 
інвестиційної 
діяльності 

Податковий кодекс України 

Складено за: [40; 45, с. 290] 
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Додаток С  
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Рис. С. 1. Динаміка демографічних та соціальних показників в Україні, 

2006-2017 рр. 

Складено за: [202] 
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Рис. Т. 1. Регресійний аналіз залежності ПІІ від обсягів ринку: Чехія 
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Продовження додатку Т 
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Рис. Т. 2. Регресійний аналіз залежності ПІІ від обсягів ринку: Угорщина 
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Рис. Т. 3. Регресійний аналіз залежності ПІІ від обсягів ринку: Польща  

 



270 

Продовження додатку Т 

Romania
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Рис. Т 4. Регресійний аналіз залежності ПІІ від обсягів ринку: Румунія 
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Рис. У. 1. Оцінки CBS для України  

Складено за: [214, с. 326] 
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Додаток Ф 

Таблиця Ф. 1 

Система підтримки сільськогосподарських досліджень 

Функція 

Національна 
сільськогосподарська 

система досліджень 
(NARS) 

Сільськогосподарські 
знання та 

інформаційні системи 
(ARIS) 

Сільськогосподарська 
інноваційна система 

(AIS) 

Мета  Планування 
потенціалу для с/г 
досліджень, 
технологічного 
розвитку та трансферу 
технологій 

Посилення 
комунікацій та освіта в 
сільській місцевості 

Посилення 
спроможності с/г 
інновацій в системі 
агровиробництва та 
маркетингу 

Учасники Національні с/г 
дослідницькі 
організації, аграрні 
університети чи 
факультети, фермери 

Національні с/г 
дослідницькі 
організації, аграрні 
університети чи 
факультети, фермери, 
НГО, підприємці з 
сільський територій 

Потенційно всі 
учасники державного 
та приватного сектору, 
задіяні у створення, 
розповсюдження, 
адаптації та 
використанні всіх видів 
знань, що стосується 
с/г виробництва та 
збуту 

Результат Винаходи та трансфер 
технологій 

Технологічна 
адаптація та інновація 
у с/г виробництві 

Комбінація технічних 
та інституційних 
інновацій через 
виробництво, 
маркетинг, 
дослідження та 
корпоративну галузь 

Організаційний 
принцип 

Використання науки 
для створення нових 
технологій 

Доступ до с/г знань Застосування знань для 
соціальних та 
економічних змін 

Механізм 
інновацій 

Трансфер технологій  Обмін знаннями та 
інформацією 

Інтерактивне навчання  

Роль політики Виділення ресурсів, 
розподіл пріоритетів 

Реалізація “Системи”  Інтегрована система 
компонентів та 
можливостей 

Принцип 
зміцнення 
потенціалу  

Інтеграція 
інфраструктури та 
людських ресурсів для 
наукових досліджень 

Зміцнення зав’язків 
між учасниками з 
сільських територій  

Зміцнення взаємодії 
між учасниками; 
створення 
сприятливого 
середовища 

Складено за: [226, c. 4]  
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Таблиця Х.1 

Огляд застосування різних заходів та механізмів залучення приватних 

інвестицій в культуру в країнах ЄС 

Показник / 
країна 

Споживання 
культури 

Прямі 
інвестицій у 
культурний 

бізнес 

Флантропічні інвестиції 

Цільові 
податки 

Фінансові 
схеми для 

стимулювання 
участі бізнесу 
у фінансуванні 

культури 

Мистецьки 
та бізнес 
форуми 

Індивідуальні 
внески, 

меценатство, 
патронаж 

Корпорації 
Гранти 

організацій, 
фондів 

Австрія ● ●      ● 
Бельгія ● ●     ● ● 

Болгарія ● ● ●      
Чехія ● ● ● ●     
Данія ● ●  ● ●   ● 

Естонія ● ● ● ●  ●   
Фінляндія ● ●  ●     
Франція ● ●   ●   ● 

Німеччина ● ● ●  ●   ● 
Греція  ● ●      

Угорщина ●  ● ●   ● ● 
Ірландія ● ● ●     ● 

Італія ●● ● ● ● ●   ● 
Латвія  ● ●  ● ●    
Литва ●  ●      

Мальта ● ● ● ● ●    
Нідерланди ● ● ● ●   ● ● 

Польща ● ● ● ● ● ●  ● 
Португалія  ●   ●  ● ● 

Румунія ● ● ● ●     
Словаччина ● ● ●  ●    

Словенія ●  ● ●     
Іспанія ● ● ● ●     
Швеція ● ●      ● 

Сполучене 
Королівство 

● ● ●     ● 

Скледно за: [243, с. 40] 
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Таблиця Ц. 1 

Частка інвестицій у відновлювальну енергетику в структурі загальних 

інестицій в енергетичну систему 

Регіон  
Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Європа 46 42 43 45 46 47 43 35 25 21 17 
Китай 11 10 11 14 22 16 18 25 27 31 36 
Антарктика і південний 
океан (за винятком Китаю 
та Індії) 

13 9 8 7 8 8 9 12 19 18 17 

США 16 26 21 19 14 15 18 15 16 14 15 
Америка (за вин. США та 
Бразилії) 5 3 3 3 3 5 3 4 5 5 4 

Центрально-Східна 
Африка 

1 1 2 1 1 2 1 4 4 5 4 

Бразилія 4 5 8 7 4 3 4 3 2 3 2 
Індія 4 4 4 3 2 4 5 3 3 3 4 

 
Складено за: [249, c. 46] 
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Рис. Ц. 1. Структура інвестицій у відновлювальну енергетику за видами 

технологій, млрд євро 

Складено за: [249, с. 48] 
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