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У статті було проведено детальний аналіз нормативно-правових документів, що регулюють у про-

цесі державного управління інвестиційним процесом під час реалізації спільних з міжнародними

фінансовими організаціями проектів. Обгрунтовано проблеми, що перешкоджають здійсненню

ефективного державного управління інвестиційним процесом. Сформульовано, що у сучасних умо-

вах для вдосконалення існуючої системи управління варто застосувати досвід зарубіжних країн світу

під час формування інвестиційної діяльності в Україні. Зазначено, що пріоритетним напрямом цієї

діяльності є формування пріоритетних сфер та об'єктів інвестування, на що має безпосередній вплив
галузь будівельної діяльності. Головним завданням сучасності визначено поліпшення економічної

діяльності України та підвищення ефективності її функціонування за рахунок взаємодії органів дер-

жавної влади з міжнародними фінансовими організаціями під час реалізації спільних проектів, що

на сьогодні є важливою складовою економічної політики держави.

In this article, a detailed analysis of regulatory documents that regulatory the public administration of

the investment process during the implementation of joint projects with international financial
organizations was conducted. The problems hindering effective public management of the investment

process are substantiated. It is formulated that in today's conditions, to improve the existing management

system, it is necessary to apply experience of foreign countries of the world during the formation of

investment activity in Ukraine. It is noted that the priority direction of the substantiation of this activity is

the formation of priority spheres and objects of investment, which has a direct influence on the sphere of

construction activity. The main task of the present day is the improvement of the economic activity of

Ukraine and the increase of its efficiency through the interaction of state authorities with international

financial organizations in the implementation of joint projects, which today is an important component of

the economic policy of the state.
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процесами, що в сучасних умовах є важливою складо-
вою економічного зростання держави та значного по-
кращення умов існування інфраструктури країни та ук-
раїнського суспільства в цілому.

У сучасних умовах актуальним та пріоритетним на-
прямом також є співпраця з міжнародними фінансови-
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ми інституціями, що стала невід'ємною частиною по-
літики будь-якої країни, та грунтується на розвитку між-
народних фінансових відносин. Очевидно, що така взає-
модія сприяє активізації економічного зростання. Сьо-
годні для України економічне відновлення набуло ком-
плексного державного значення, для здійснення якого
використовуються різні механізми фінансування від
міжнародних фінансових організацій.

Отже, важливим завданням сьогодення є поліпшен-
ня економічної діяльності України та підвищення ефек-
тивності її функціонування за рахунок взаємодії органів
державної влади з міжнародними фінансовими органі-
заціями під час реалізації спільних проектів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На сьогодні дедалі більшої актуальності набувають
наукові дослідження у сфері сучасних напрямів співро-
бітництва міжнародних фінансових організацій з дер-
жавами-членами цих організацій. Особливу увагу при-
вертають наукові здобутки, що спрямовані на проведен-
ня аналізу державного управління інвестиційними про-
цесами, за яких загальна стратегія співпраці міжнарод-
них фінансових організацій з українською державою
формулює певну модель практичних відносин. Крім
того, дедалі частіше дослідники почали звертати увагу
на нормативно-правові аспекти даного виду діяльності,
у яких знайшли значну кількість протиріч.

Непомнящий О. зазначає, що за умов сучасного
ринку роль і значення держави в регулюванні економі-
чними процесами не лише не знижується, а й навпаки
постійно зростає, а для країн, що здійснюють структурні
перетворення в економіці, роль держави стає особливо
значущою. При цьому в розпорядженні держави є низ-
ка інструментів для цього регулювання [9, с. 4]. Разом з
тим, він дійшов висновку про низький ступінь управлін-
ня інвестиційним процесом з боку органів влади Украї-
ни, про існування організаційної причини щодо можли-
вості створення спеціального владного інституту (або
інститутів) для координації діяльності з реалізації інве-
стиційних проектів, про суб'єктивний характер управлі-
ння інвестиційними проектами [10, с. 2].

Бєльська Т. та Хомайко К. вказують, що "процеси
глобалізації та міждержавної інтеграції призводять до
певних змін у світовій політиці, що спонукає до поси-
лення ролі міжнародних організацій у міжнародних
відносинах, розвитку економічного, науково-технічного
співробітництва з зарубіжними партнерами [18, с. 71]".
Вітчизняний дослідник Бліхар М., аналізуючи цю про-
блему, визначає, що в умовах рецесії світової економі-
ки, яка викликана глобальною фінансовою кризою,
значно зростає роль державних інвестицій як одного із
загальновизнаних у всіх індустріально розвинених краї-
нах світу інструментів державного управління макроеко-
номічними процесами [2].

Експерт Карпунь І. зазначає, що зміни, які відбува-
ються в процесі створення інвестиційних ресурсів різни-
ми фінансовими інститутами мають потребу у виваже-
ному державному впливі на процеси формування та
ефективного використання інвестиційних ресурсів усі-
ма учасниками інвестиційного процесу, що, звичайно,
потребує ефективного регулювання з боку державних

органів [4, с. 25]. Дослідник Мартиненко В. розглядає
інвестиційне середовище в Україні та відзначає, що воно
формується переважно стихійними методами. Науко-
вець у своїх здобутках окреслює, що "в Україні відсутнє
наукове обгрунтування структури інвестиційного сере-
довища, того, які інвестиційні інститути мають бути, як
вони повинні функціонувати, які гарантії його функціо-
нування тощо" [7, с. 39]. Він також формулює гіпотезу,
в якій окреслено, що "державне управління процесом
формування інвестиційного середовища   це реалізація
функцій держави у прогнозуванні, плануванні, стимулю-
ванні, організації, оцінці та контролі за інвестиційною
діяльністю суб'єктів" [7, с. 40]. Отже, актуальним напря-
мом державної політики є аналіз даних взаємовідносин
України з міжнародними фінансовими організаціями з
огляду на ситуацію в світі та формування шляхів побу-
дови оптимальної стратегії співробітництва у майбут-
ньому.

ЦІЛІ СТАТТІ
Мета даного дослідження полягає у проведенні ком-

плексного аналізу нормативно-правових документів
українського законодавства та науково-дослідницької
літератури з питань державного управління інвестицій-
ними процесами під час реалізації спільних проектів з
міжнародними фінансовими організаціями у галузі бу-
дівництва, у розкритті протиріч нормативно-правового
поля в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За сучасних умов глобалізації внаслідок посилення
політичної та економічної взаємозалежності країн важ-
ливу роль в системі міжнародних економічних відносин
відіграють міжнародні фінансові організації. Збільшен-
ня економічних можливостей деяких країн світу, фор-
мування фундаментальної та ефективної системи міжна-
родного фінансового співробітництва та безперервне
функціонування фінансової галузі визначаються як фак-
тори, які впливають на економічну та політичну ста-
більність на глобальному, державному та регіонально-
му рівнях.

На сучасному етапі українська держава є членом
багатьох міжнародних фінансових організацій, а саме:
Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Євро-
пейський банк реконструкції та розвитку, Європейський
інвестиційний банк та інші. За останні десятиліття
спільної діяльності з даними організаціями Україна здо-
була значний досвід співпраці, однак часто виникають
проблеми під час реалізації проектів, що впроваджують-
ся спільно з органами державного управління, що по-
требують термінового розв'язання.

Дефініція "інвестиційна діяльність" включає такі
процеси [5, с. 35]: пошук інвестиційних ресурсів; фор-
мування бази ефективних об'єктів інвестування; фор-
мування інвестиційного портфеля; реалізація інвестицій.

Суб'єктами інвестиційної діяльності є не тільки дер-
жава, підприємства та банки, а міжнародні фінансові
організації. Сьогодні ефективність державного управ-
ління інвестиційним процесом безпосередньо залежить
від правильної позиції об'єкта оцінки на державному
рівні.
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На думку видатного дослідника в галузі економіч-
ної діяльності Михасюка І., державне управління інвес-
тиційною діяльністю полягає у безпосередній дії на
відповідні інвестиційні рішення суб'єктів інвестиційно-
го процесу за допомогою відповідних інструментів:

— грошово-кредитної та амортизаційної політики;
— надання фінансової допомоги у формі дотацій,

субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток ок-
ремих регіонів, територій, галузей економіки, вироб-
ництв;

— цінового регулювання на матеріали, комплекту-
ючі та енергоносії, які використовуються у виробництві
інноваційної продукції чи товарів, і на саму інноваційну
продукцію та товари;

— здійснення державної експертизи інвестиційних
проектів [8, с. 267].

Головна умова реалізації державного управління
інвестиційним процесом полягає в формуванні законів
та нормативно-правових документів, які впливають на
інвестиційні вкладення, залучення інвестицій, а також
забезпечують збільшення інвестиційної привабливості
та регулювання процесу даної діяльності з боку органів
державного управління. Науковці Десятнюк О. та Дмит-
рів В. вважають за доцільне дослідити стан інституцій-
ного забезпечення інвестиційної діяльності в Україні. На
їхню думку, "власне нормативно-правова база, про-
грамні документи, суб'єкти інституційного забезпечен-
ня інвестиційної діяльності, а також інвестиційна інфра-
структура є тими ключовими елементами, що формують
інституційне середовище інвестиційного розвитку
вітчизняної економіки" [3, с. 23].

Як зазначав у своїх наукових здобутках Бліхар М.,
"для фінансово-інвестиційних відносин як відносин,
яким притаманна правова форма, значною є роль пра-
вотворчості як однієї з функцій такого публічно-право-
вого інституту, як держава. Правову основу діяльності
у цих відносинах напрацьовують уповноважені держа-
вою представницькі органи влади" [2, с. 19].

Відповідно, в Україні суб'єктами інституційного за-
безпечення у сфері інвестиційної діяльності є: Верхов-
на Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністер-
ство закордонних справ України, Міністерство еконо-
мічного розвитку і торгівлі України, Міністерство со-
ціальної політики України, Міністерство фінансів Украї-
ни, Міністерство юстиції України, Національна інвести-
ційна рада, Офіс із залучення і підтримки інвестицій.

Серед прийнятих законів України, якими регулюєть-
ся державне управління інвестиційною діяльністю, є
Конституція України, Бюджетний кодекс України, зако-
ни України "Про інвестиційну діяльність", "Про режим
іноземного інвестування", "Про міжнародні договори
України".

Закон України "Про міжнародні договори України"
від 29 червня 2004 року № 1906-IV [13] встановлює по-
рядок укладення, виконання та припинення дії міжнарод-
них договорів України з метою належного забезпечення
національних інтересів, здійснення цілей, завдань і прин-
ципів зовнішньої політики України, закріплених у Консти-
туції України (254к/96-ВР) та законодавстві України. Цим
самим даний закон регулює правочинність взаємовідно-
син державного управління та міжнародних фінансових
організацій при здійсненні інвестиційного процесу.

Варто відзначити, що укладання міжнародного до-
говору в обов'язковому порядку здійснюється у пись-
мовій формі з міжнародною фінансовою організацією,
який регулюється міжнародним правом, незалежно від
того, міститься договір в одному чи декількох пов'яза-
них між собою документах, і незалежно від його конк-
ретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт,
протокол тощо). Слушно, що така діяльність є обов'яз-
ковим та першим кроком до реалізації спільних проектів.

З метою вдосконалення процедури підготовки, реа-
лізації, проведення моніторингу та завершення реалізації
проектів економічного та соціального розвитку України,
що підтримуються міжнародними фінансовими організа-
ціями, підвищення ефективності використання залучених
коштів Кабінет Міністрів України розробив постанову від
27 січня 2016 року №70 "Про порядок підготовки, реал-
ізації, проведення моніторингу та завершення реалізації
проектів економічного та соціального розвитку України,
що підтримуються міжнародними фінансовими організа-
ціями" [15]. Згідно зі вказаним документом інвестицій-
ний проект являє собою "проект, реалізація якого перед-
бачається на умовах фінансової самоокупності або про-
ект розвитку інституціональної спроможності державно-
го органу, проект розвитку державної та/або місцевої
інфраструктури, проект розвитку соціальних послуг та
інституціональної спроможності обласних, районних дер-
жадміністрацій та органів місцевого самоврядування, у
рамках яких погашення і обслуговування позики
здійснюється за рахунок коштів державного або місце-
вого бюджету або за рахунок коштів бенефіціара" [15].

Ватро зауважити, що в цій постанові зазначені де-
талі стосовно Порядку підготовки, реалізації, проведен-
ня моніторингу та завершення реалізації проектів еконо-
мічного і соціального розвитку України, що підтримують-
ся міжнародними фінансовими організаціями [15].

Також невід'ємною складовою нормативно-пра-
вових документів досліджуваного питання є спільний
наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України, Міністерства соціальної політики України,
Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів
України від 29 жовтня 2002 року № 905/308/550/93/
5, "Про затвердження Порядку діяльності груп управ-
ління проектами економічного і соціального розвитку
України, які підтримуються міжнародними фінансови-
ми організаціями" [12].

Зазначений Порядок регулює питання формування
та діяльності груп управління проектами економічного
та соціального спрямування діяльності України, яким
сприяють міжнародні фінансові організації. Також за-
значено, що такий Порядок поширює свою дію на про-
екти, що запроваджують відповідно до Порядку ініцію-
вання, підготовки та реалізації проектів економічного і
соціального розвитку України, які в свою чергу діють
за підтримки міжнародних фінансових організацій, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26 листопада 2008 року № 1027 [14].

У березні 2018 року була ухвалена постанова Кабі-
нетом Міністрів України № 174-р "Про утворення дер-
жавної установи "Офіс із залучення та підтримки інвес-
тицій" [16], що стала обов'язковим нормативно-право-
вих актом під час державного управління інвестиційним
процесом з міжнародними фінансовими організаціями.
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Слушно, Офіс із залучення та підтримки інвестицій
є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабі-
нету Міністрів України, діяльність якого координується
Урядовим уповноваженим з питань інвестицій, діяль-
ність якого керується Конституцією та законами Украї-
ни, указами Президента України та постановами Вер-
ховної Ради України, прийнятими відповідно до Консти-
туції та законів України, актами Кабінету Міністрів Ук-
раїни, іншими актами законодавства [17].

Відповідно до нормативного документу основними
завданнями Офісу є [17]:

— створення механізму підготовки та реалізації
інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна"
для забезпечення ефективності взаємодії з інвестора-
ми, які діють в Україні, та активного залучення інвес-
тицій, а також забезпечення співпраці державних
органів та органів місцевого самоврядування, спрямо-
ваної на створення сприятливого інвестиційного кліма-
ту в Україні;

— сприяння забезпеченню координації дій органів
виконавчої влади з метою вирішення проблемних пи-
тань, що виникають під час здійснення інвестицій в еко-
номіку України;

— підготовка пропозицій щодо формування і реа-
лізації інвестиційного потенціалу України, підтримки
пріоритетних інвестиційних проектів, поліпшення інве-
стиційного клімату в Україні, забезпечення захисту прав
інвесторів; визначення шляхів, механізмів та способів
вирішення проблемних питань, що виникають під час ре-
алізації інвестиційних проектів; підвищення ефектив-
ності діяльності центральних і місцевих органів виконав-
чої влади щодо взаємодії з інвесторами; удосконален-
ня нормативно-правової бази з відповідних питань.

Під час аналізу нормативно-правових актів було
виявлено ряд проблем, що перешкоджають здійснен-
ню ефективного державного управління інвестиційним
процесом, а саме:

— недостатня кількість фахівців, які здатні профе-
сійно та своєчасно готувати аналіз етапів підготовки,
реалізації, проведення моніторингу та завершення реа-
лізації проектів економічного та соціального розвитку;

— мінімальна кількість коштів для здійснення мо-
ніторингу управлінської діяльності нормативно-право-
вих документів;

— необізнаність в питанні щодо вдосконалення су-
часної системи взаємодії та необхідність у застосуванні
більш оптимальних методів до формування норматив-
но-правового законодавства;

— невключення в управлінський процес інститутів
громадського суспільства;

— мінімальна активність громадян.
Український експерт Колосов В. визначає, що сут-

тєвою проблемою у взаємовідносинах України та міжна-
родних фінансових організацій, які працюють у корпо-
ративному секторі національної економіки, є відсутність
наступності у проектах міжнародних фінансових орга-
нізацій, тобто подальшого використання створених
організаційно-фінансових механізмів без участі креди-
торів. Сформовані у ході співпраці механізми у багать-
ох випадках не отримують ніякого поширення і без
участі установ-донорів не застосовуються [6, с. 5]. Така
гіпотеза підтверджує, що на сьогодні відсутня єдина

державна стратегія щодо міжнародного інвестування за
значною кількістю непов'язаних між собою проектів, що
відбуваються за підтримки міжнародних фінансових
організацій. При виникненні даної ситуації слід ретель-
но дослідити досвід зарубіжних країн світу, визначив-
ши як позитивні, так і негативні аспекти, та застосувати
його в українських реаліях.

Вітчизняний дослідник Бабенко В. у своїх наукових
працях досліджує практику державного управління іно-
земним інвестуванням в зарубіжних країнах, в яких ви-
діляє такі чотири підходи до загальної політики стосов-
но залучення та використання іноземних інвестицій [1,
с. 61]:

— радикальне обмеження діяльності іноземних
інвесторів у приймаючих країнах, підтримка концепції
колективної опори на власні сили, при цьому необхід-
ність державного регулювання діяльності іноземних
інвесторів пов'язується з протилежністю інтересів іно-
земних інвесторів і приймаючих країн;

— всебічне державне регулювання діяльності іно-
земних інвесторів із застосуванням заохочувальних та
обмежувальних методів, метою якого, з одного боку, є
уникнення несприятливих наслідків діяльності інозем-
них інвесторів і, з іншого — продовження залучення
іноземного капіталу для вирішення проблем економіч-
ного розвитку країни;

— помірне державне регулювання діяльності іно-
земних інвесторів на основі стимулювання інвестицій,
гнучкої податкової політики, створення сприятливих
умов для іноземного капіталу, така політика державно-
го управління іноземними інвестиціями виходить з того,
що від взаємовідносин приймаючих країн з іноземними
інвесторами виграють обидві сторони;

— політика відмови від державного управління інве-
стиціями.

У сучасних умовах розвитку основним вектором
обгрунтування діяльності державного управління інве-
стиційним процесом полягає у формуванні пріоритетних
сфер та об'єктів інвестування.

На нашу думку, взаємовідносини органів державно-
го управління України з міжнародними фінансовими
організаціями мають спрямовуватися на досягнення
наступних цілей:

— визначення пріоритетного вектора у напрямі зро-
стання економічної діяльності держави;

— формування єдиної стратегії державного регу-
лювання інвестиційним процесом;

— сприяння застосуванню адаптованого до украї-
нських реалій зарубіжного досвіду управління проек-
тами;

— підвищення якості державного управління та
ефективності використання кредитних ресурсів, що на-
даються міжнародними фінансовими організаціями для
реалізації спільних проектів.

Таким чином, державне управління інвестиційним
процесом являє собою потужний поштовх до розвитку
як вітчизняних, так і міжнародних економічних відно-
син. Для ефективного співробітництва з міжнародними
організаціями слід враховувати соціально-економічні
показники при застосуванні методів активізації інвес-
тиційної діяльності та здійснювати діяльність в пріори-
тетних галузях інвестування відповідно до стратегії роз-
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витку держави із забезпеченням послідовності та ста-
лості у прийнятті рішень.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

На сучасному етапі утвердження України як неза-
лежної демократичної країни пріоритетним вектором є
державне управління інвестиційними процесами під час
реалізації спільних проектів з міжнародними фінансо-
вими організаціями.

Під час аналізу нормативно-правових документів,
що регулюють зазначену діяльність, визначено та об-
грунтовано проблеми, що перешкоджають здійсненню
ефективного державного управління інвестиційним про-
цесом. На сьогодні відсутня єдина державна стратегія
щодо міжнародного інвестування за значною кількістю
проектів, що впроваджуються за підтримки міжнарод-
них фінансових організацій, саме тому слід застосува-
ти досвід зарубіжних країн світу у формуванні інвести-
ційної діяльності держави.

Зазначено, що пріоритетним напрямом обгрунту-
вання діяльності державного управління інвестиційним
процесом полягає у формуванні пріоритетних сфер та
об'єктів інвестування. Таким чином, головним завдан-
ням сучасності є поліпшення економічної діяльності
України та підвищення ефективності її функціонування
за рахунок підвищення ефективності взаємодії органів
державної влади з міжнародними фінансовими органі-
заціями під час реалізації спільних проектів, що на сьо-
годні є важливою складовою економічної політики Ук-
раїни.
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