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Державні інвестиції вважаються однією з важливих

передумов досягнення і збереження економічного зрос)

тання, реалізації стратегічних завдань і задоволення по)

питу на державні послуги. Вихід із поточної соціально)еко)

номічної кризи і потреби інтеграції України до світового

економічного простору вимагають забезпечення конкурен)
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THE INVESTMENT STRATEGY OF THE NATIONAL ECONOMY BASED ON PROGRAMJTARGET METHOD

Розглянуто інвестиційні стратегії розвитку національної економіки на основі програмно)цільово)
го методу, які є результатом розвитку системи управління державними інвестиціями, інтегровани)
ми у бюджетний процес. Визначено основні напрями їх удосконалення: покращення рівня проект)
них пропозицій, запровадження їх економічного аналізу та більш прозорої процедури прийняття
рішень, утворення міжвідомчої комісії для відбору проектів, гарантування послідовності фінансу)
вання розпочатих проектів. Запропоновано умови забезпечення синтезу інвестиційного та бюджет)
ного процесів: запровадження стратегічного планування державних інвестицій; уніфікація підходів
до оцінки та відбору пропозицій щодо фінансування інвестиційних проектів; удосконалення органі)
заційних аспектів та підвищення прозорості реалізації проектів; створення централізованої систе)
ми координації управління державними інвестиціями та швидкої і об'єктивної оцінки проектів;
збільшення частки державних інвестиційних проектів, реалізованих відповідно до графіка; підви)
щення якості надання державних послуг та ефективності державних інвестицій під час забезпечен)
ня більш раціонального використання ресурсів; інституціоналізація управління проектами та про)
ведення моніторингу державних інвестицій; оприлюднення оглядових звітів про хід реалізації ос)
новних інвестиційних проектів та річних звітів про хід виконання державного інвестиційного плану
та досягнуті результати.

The investment strategies of the national economy based on program budgeting are considered, which
is the result of public investment management system, integrated into the budget process. The main
areas of improvement are defined: improving the quality of project proposals, the introduction of economic
analysis and more transparent decision making process, the formation of an interdepartmental
commission to select projects, ensuring consistency finance ongoing projects. The conditions of synthesis
software investment and budgetary processes are offered: the introduction of strategic planning of public
investment; harmonization of approaches to the evaluation and selection of proposals for financing
investment projects; improving organizational aspects and transparency projects; a centralized system
for coordinating the management of public investment and quick and objective evaluation of projects;
increasing the share of public investment projects implemented on schedule; improving the quality of
public services and the effectiveness of public investment while ensuring a more rational use of resources;
institutionalization of project management and monitoring public investments; publication of inspection
reports on the implementation of major investment projects and annual reports on the implementation of
the state investment plan and the results achieved.
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тоспроможності національної економіки і відповідної інве)

стиційної підтримки. Це обумовлює необхідність розроб)

ки і реалізації інвестиційних стратегій розвитку регіонів і

галузей національного господарства на основі науково

виваженого передбачення напрямів і форм інвестиційної

діяльності та адаптування їх до умов зовнішнього мінли)

вого середовища їх функціонування. Основою підвищен)

ня ефективності інвестиційної політики держави і суб'єктів

господарювання є застосування принципів програмно)

цільового методу, який передбачає: формування системи
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цілей управління та завдань вирішення кожної проблеми;

визначення шляхів вирішення завдань і вибору оптималь)

ного варіанту; розробку програми або стратегічного пла)

ну вирішення проблем, усунення перешкод для досягнен)

ня поставлених цілей. Розвиток програмно)цільового ме)

тоду у бюджетному процесі в Україні та покращення уп)

равління державними інвестиціями стримуються у зв'язку

з неузгодженістю державної політики у середньостроковій

перспективі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Проблеми розробки і реалізації інвестиційних стратегій

і застосування програмно)цільового методу на різних еконо)

мічних рівнях знаходяться в центрі уваги багатьох учених.

Управління інвестиційними проектами — це діяльність,

спрямована на відбір найбільш прибуткових і перспектив)

них проектів та їх реалізацію з максимально можливою

ефективністю при заданих обмеженнях за часом, ресур)

сами, а також якості кінцевих результатів проекту. Галу)

зеві особливості управління інвестиційними проектами

розглядаються такими іченими: Лозинським І.Є. — у вуг)

левидобуванні [1], Фомиченко І.П., Барковою С.О. — у

промисловості [2], Кислою Н.В., Сейдаметовою Л. Д. — у

соціально)демографічній сферах [3; 4], Івановим А.М. —

в туризмі [5], Головченко О.М., Головченко М.Ф. — у куль)

турі [6]. Високо оцінюючи науковий доробок указаних вче)

них, слід визнати акцентування уваги на специфічних про)

блемах інвестування за участю державних коштів в окре)

мих галузях національної економіки. Разом із тим бракує

системного підходу до розробки і реалізації глобальних

інвестиційних стратегій на рівні національної економіки.

Відсутність цілісної системи стратегічного планування не

дає змоги забезпечити бюджетне планування на належно)

му рівні та призводить до послаблення зв'язків між бюд)

жетними програмами та пріоритетами розвитку держави.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є розробка базисних засад удосконален)

ня інвестиційних стратегій розвитку національної еконо)

міки на основі програмно)цільового методу та моніторин)

гу їх виконання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Програмування є найбільш активним методом регулю)

вання ринкової економіки і реалізації державної інвести)

ційної політики, оскільки інтегрує державні, колективні та
індивідуальні інтереси і мобілізує зусилля усіх сторін відно)

син для здійснення масштабних господарських проектів [7,

c. 129]. Формування стратегічних програм інвестиційного

розвитку національної економіки передбачає врахування

довгострокових тенденцій, що спостерігаються у структурі

інвестиційного попиту та використовуваних ресурсів, а та)

кож визначення пріоритетів використання бюджетних

коштів.

Державний інвестиційний проект — інвестиційний про)

ект, що реалізується шляхом державного інвестування в

об'єкти державної власності з використанням державних

капітальних вкладень та/або кредитів (позик), залучених

державою або під державні гарантії.

Державні капітальні вкладення — капітальні видатки

державного бюджету (надання кредитів з державного

бюджету), що спрямовуються на створення (придбання),

реконструкцію, технічне переоснащення основних засобів

державної власності, очікуваний строк корисної експлуа)

тації яких перевищує один рік.

Бюджетне фінансування інвестиційних проектів відбу)

вається шляхом реалізації державних цільових програм, в

межах державно)приватного партнерства та національних

проектів на основі раціонального поєднання із позабюд)

жетним фінансуванням. Метою розробки інвестиційних

стратегій розвитку національної економіки на основі про)

грамно)цільового методу є встановлення безпосередньо)

го зв'язку між виділенням бюджетних коштів на реаліза)

цію інвестиційних проектів та результатами їх окупності [8].

Застосування програмно)цільового методу в управ)

лінні інвестиційними проектами забезпечує реалізацію

складних, розрахованих на великий проміжок часу цілей

[9, c. 107]. Ефективність програмно)цільового управління

інвестиційними проектами визначає організаційно)еконо)

мічний механізм виділення підцілей ("дерево цілей") та їх

орієнтація на досягнення загальної кінцевої мети, а та)

кож всебічний аналіз умов виконання окремих етапів і

робіт. Результатом управління інвестиційними проектами

на засадах програмно)цільового методу є розробка інвес)

тиційної програми, яка являє собою комплекс заходів,

сформований для реалізації інвестиційних проектів, згру)

пований з метою зручності управління.

Інвестиційні стратегії розвитку національної економі)

ки на основі програмно)цільового методу — це визначення

головними розпорядниками бюджетних коштів плану реа)

лізації інвестиційних проектів на середньо) і довгостроко)

вий період та обсягу необхідних коштів, необхідних для

досягнення поставлених цілей у майбутній перспективі.

Інвестиційні стратегії в рамках програмно)цільового

методу оформлюються паспортом бюджетної програми —

документом, що визначає суму коштів, необхідних для ви)

конання бюджетної інвестиційної програми, мету, завдан)

ня, напрями діяльності, відповідальних виконавців, резуль)

тативні показники та інші характеристики. На підставі пас)

порту здійснюється аналіз і контроль цільового та ефек)

тивного використання бюджетних коштів на інвестиційні

цілі.

Протягом останніх років у системі забезпечення ефек)

тивності та результативності державних інвестицій в Ук)

раїні відбулося помітне покращення. Зокрема у 2015 році

до Бюджетного кодексу України були внесені зміни [10],

що передбачають обов'язкове проведення економічної

оцінки всіх інвестиційних проектів; прозорий відбір про)

ектів міжвідомчою комісією з питань державних інвести)

ційних проектів для бюджетного фінансування з урахуван)

ням установленого Міністерством фінансів України загаль)

ного обсягу державних капітальних вкладень; стабільне

фінансування раніше початих проектів шляхом установлен)

ня вимоги про спрямування для цього не менш як 70

відсотків загального обсягу державних капіталовкладень.

Зазначені зміни стосуються створення системи управлін)

ня державними інвестиціями на основі обгрунтованості,

ефективності та прозорості відбору насамперед держав)

них інвестиційних проектів, які передбачають створення

(збільшення) основних засобів державної власності, строк
експлуатації яких становить понад один рік, як першого

етапу реформування.

Відбір державних інвестиційних проектів (крім тих, що

здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від
іноземних держав, банків і міжнародних фінансових орга)

нізацій, а також із коштів державного фонду регіонально)

го розвитку) здійснюється Міжвідомчою комісією з питань
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державних інвестиційних проектів — колегіальним орга)

ном, до складу якого входять члени Кабінету Міністрів

України, члени Комітету Верховної Ради України з питань

бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не мен)

ше 50 відсотків складу такої комісії), представники цент)

ральних органів виконавчої влади та інших державних

органів.

Міністерство фінансів України разом з інструкціями з

підготовки бюджетних запитів доводить до головних роз)

порядників бюджетних коштів відповідні обсяги держав)

них капітальних вкладень на плановий та наступні за пла)

новим два бюджетні періоди, у тому числі згідно з розпод)

ілом, здійсненим відповідно до частини четвертої статті 32

Бюджетного Кодексу України.

У 2016 році вперше запроваджено моніторинг реалі)

зації державних інвестиційних проектів на принципах пуб)

лічності інформації про результати моніторингу, що вия)

вило ряд інституційних та управлінських проблем.

Разом з тим у системі управління державними інвес)

тиціями залишаються суттєві недоліки, що потребують усу)

нення у середньостроковій перспективі, зокрема:

не забезпечено стратегічного планування та не ви)

значено пріоритетність державних інвестицій у спосіб, що

забезпечував би ефективну реалізацію як нових, так і ран)

іше розпочатих проектів;

відсутня єдина процедура розгляду та відбору інвес)

тиційних проектів, що підтримуються з державного бюд)

жету або мають потенційний вплив на державний бюджет,

незалежно від рівня та типу органу влади, який ініціює про)

ект;

відсутні як повні методологічні настанови для розроб)

ників проектів з оцінки проектів, так і спроможність

здійснювати таку оцінку;

не здійснюється активний моніторинг і контроль по)

казників реалізації проектів Кабінетом Міністрів України,

відсутня єдина база цих проектів, що реалізовуються, та

настанов з управління портфелем державних інвестицій;

недостатнє ресурсне забезпечення системи коорди)

нації управління державними інвестиціями, відсутня неза)

лежна оцінка;

не визначено механізму управління проектами, не ство)

рено кадрового резерву професійних менеджерів з реа)

лізації масштабних проектів у системі органів влади.

Удосконалення інвестиційних стратегій розвитку на)

ціональної економіки на основі програмно)цільового ме)

тоду потребує внесення змін до нормативно)правових актів

щодо застосування єдиних процедур ухвалення рішень до

всіх державних інвестиційних проектів. У такий спосіб буде

створено єдину "точку входу" для пропозицій щодо бюд)

жетного фінансування, що сприятиме формуванню рівних

умов та забезпечуватиме повне врахування компромісів,

пов'язаних із реалізацією проектів, на які доводиться йти

під час визначення їх пріоритетності. Також доцільно роз)

робити методичні рекомендації з підготовки та оцінки дер)

жавного інвестиційного проекту з урахуванням його мас)

штабності (вартості) та/або залежно від мети (отримання

прибутку та/або досягнення соціального ефекту). Буде за)

безпечено розвиток спроможності міністерств здійснюва)

ти аналіз витрат і вигід, достовірні оцінки капітальних (та

поточних) витрат на розроблення та реалізацію держав)

них інвестиційних проектів. Наступним етапом стане роз)

робка процедур планування, оцінювання та відбору вели)
комасштабних проектів на рівні місцевих бюджетів будуть

на основі процедур, уже запроваджених на загальнодер)

жавному рівні.

Доцільно запровадити централізовану систему моні)

торингу великомасштабних проектів на основі як фінан)

сових, так і фізичних показників. Основна увага має при)

ділятися своєчасному виявленню та відстеженню проектів

із високим ризиком виникнення проблем під час їх реалі)

зації і передачі на розгляд на більш високий рівень для

вжиття заходів та посиленого моніторингу. Звіти про по)

казники реалізації портфеля проектів мають подаватися

до Кабінету Міністрів України і згодом оприлюднюватися.

Доступ громадськості до інформації про хід реалізації дер)

жавних інвестиційних проектів має забезпечуватися шля)

хом публікації звітів та розроблення простих у викорис)

танні он)лайн інтерфейсів. Рахункова палата має прово)

дити зовнішній аудит діяльності великомасштабних про)

ектів (крім фінансових ревізій і перевірок дотримання за)

конодавства) після їх завершення з метою оцінювання

ефективності, результативності та впливу проектів. Відпо)

відальність за моніторинг менш масштабних проектів та

вчасне здійснення заходів з їх оптимізації доцільно покла)

сти на головних розпорядників бюджетних коштів.

Має бути обговорене питання щодо доцільності утво)

рення окремого підрозділу з управління державними інве)

стиціями в структурі Міністерства економічного розвитку

для покладення на нього завдань з координації, аналізу та

перевірки великомасштабних проектів. Обов'язковою умо)

вою ефективності розробки і реалізації інвестиційних стра)

тегій у рамках програмно)цільового методу є підвищення

рівня компетенції та розвиток навичок у сфері управління

проектами; формування постійних груп кваліфікованих

фахівців для управління реалізацією великомасштабних

проектів.

З метою реалізації Стратегії реформування системи

управління державними фінансами на 2017—2020 роки

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від

08.02.2017 № 142)р [11], розроблено рекомендації щодо

запровадження програмно)цільового методу в бюджетно)

му процесі на місцевому рівні [12]. Цим документом зат)

верджено Правила складання паспортів  бюджетних про)

грам місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, форму

паспорта  бюджетної програми місцевого бюджету і звіту

про його виконання.

У пункті 11 форми паспорта з розподілом за інвестиц)

ійними проектами (програмами) відображаються джере)

ла їх фінансування, касові видатки станом на початок

звітного періоду, план видатків звітного періоду і прогноз

видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (про)

грами) з розбивкою за роками. У графі 13 необхідно на)

дати пояснення, що характеризують джерела фінансуван)

ня. Пункт 11 форми паспорта заповнюється тільки для зат)

верджених у місцевому бюджеті видатків / надання кре)

дитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

У пункті 8 форми звіту з розподілом за інвестиційни)

ми проектами (програмами) відображаються джерела їх

фінансування, касові видатки станом на початок звітного
періоду, планові та касові видатки звітного періоду і про)

гноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

(програми). Пункт 8 форми звіту заповнюється тільки для

затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання

кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

1. Інвестиційні стратегії розвитку національної еконо)

міки на основі програмно)цільового методу є результатом

розвитку системи управління державними інвестиціями, які

інтегровані у бюджетний процес. Основними напрямами їх

удосконалення є покращення рівня проектних пропозицій,

запровадження їх економічного аналізу та більш прозо)

рої процедури прийняття рішень, утворення міжвідомчої

комісії для відбору проектів, до складу якої включені пред)
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ставники Кабінету Міністрів України та Комітету Верхов)

ної Ради України з питань бюджету, гарантування послідов)

ності фінансування розпочатих проектів.

2. Забезпечення синтезу інвестиційного та бюджетно)

го процесів передбачає: запровадження стратегічного пла)

нування державних інвестицій; уніфікацію підходів до оцін)

ки та відбору пропозицій щодо фінансування інвестицій)

них проектів; удосконалення організаційних аспектів та

підвищення прозорості реалізації проектів; створення цен)

тралізованої системи координації управління державними

інвестиціями та швидкої і об'єктивної оцінки проектів;

збільшення частки державних інвестиційних проектів, ре)

алізованих відповідно до графіка; підвищення якості на)

дання державних послуг та ефективності державних інве)

стицій під час забезпечення більш раціонального викори)

стання ресурсів; інституціоналізацію управління проекта)

ми та проведення моніторингу державних інвестицій; оп)

рилюднення оглядових звітів про хід реалізації основних

інвестиційних проектів та річних звітів про хід виконання

державного інвестиційного плану та досягнуті результати.

Перспективами подальших досліджень є розробка

механізмів реалізації концептуальних засад удосконален)

ня інвестиційних стратегій розвитку національної еконо)

міки.
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