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ВСТУП
На сьогодні накопичений достатньо широкий нау'

ковий потенціал із державного регулювання інвестиц'
ійного процесу в українській економіці. Проте, пробле'
ма залучення інвестиційних ресурсів у промисловий сек'
тор економіки, як і раніше, залишається однією з най'
більш актуальних, а важливість державної участі у вир'
ішенні даної проблеми все більш зростає.

На цей час основними труднощами в створенні ефек'
тивного механізму управління інвестиційними ресурса'
ми є відсутність узгодженості в цілях економічного роз'
витку в різних сферах і, як наслідок, розпорошування
бюджетних коштів. У зв'язку з цим першим і основним
етапом у регулюванні інвестиційного процесу держа'
вою, повинне стати вдосконалення у роботі органів вла'
ди процесу планування, зокрема, в розробці економі'
чної промислової та інвестиційної політик.

Широке коло питань і методів їх вирішення, пов'яза'
них з підвищенням ефективності державного регулю'
вання інвестиційних процесів у промисловості, висвіт'
люється у працях вітчизняних і зарубіжних вчених'еко'
номістів: О. Алимова, В. Александрової, В. Бодрова,
В. Герасимчука, Н. Гончарової, Ю. Долглрукова, М. Ко'
рецького, І. Розпутенко , Л. Федулової та інших.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розробка методичних підходів та обгрунтування

принципів формування ефективної інвестиційної політи'
ки в промисловості.

РЕЗУЛЬТАТИ
Актуальність проблеми забезпечення ефективної

інвестиційної політики держави, удосконалення інвес'
тиційного законодавства визначається критичним
рівнем зношеності більшості основних виробничих
фондів суб'єктів господарювання, необхідністю прове'
дення структурних змін в економіці під тиском світової
конкуренції, наданням інвестиційним процесам іннова'
ційного характеру для негайного підвищення конкурен'
тоспроможності національної економіки національних
товаровиробників та іншими надзвичайно гострими еко'
номічними чинниками [1].
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Одним з найважливіших чинників вирішення зазна'
чених проблем є ефективна діяльність держави, голов'
ним напрямом якої в ринкових умовах виступає форму'
вання та реалізація інвестиційної політики в промисло'
вості[6]. Відсутність чіткого механізму розроблення та
здійснення такої політики, а головне — методики її
трансформації в конкретні законотворчі документи за
умови визначення та дотримання конкретної функціо'
нальної спрямованості законодавства України щодо
інвестиційної діяльності, є проблемою, що набула гос'
трого соціально'економічного значення.

Так, інвестиційна політика визначена у ч. 3 ст. 10 ГКУ
як політика, що спрямована на створення суб'єктам гос'
подарювання необхідних умов для залучення і концен'
трації коштів на потреби розширеного відтворення ос'
новних засобів виробництва, переважно у галузях, роз'
виток яких визначено як пріоритети структурно'галузе'
вої політики, а також забезпечення ефективного й відпо'
відального використання цих коштів та здійснення кон'
тролю над ними [2].

Слід зазначити, що напрями економічної політики,
такі як структурно'галузева, амортизаційна, податкова,
грошово'кредитна політика тощо безпосереднім чином
взаємопов'язаними з інвестиційною політикою й зумов'
люють одна одну. Однак, практика свідчить про неуз'
годженість прогнозних і програмних документів, які
повинні бути представлені як ієрархічна система, в якій
виникають власні внутрішні ефекти функціонування.

Наприклад, Програма розвитку інвестиційної діяль'
ності на 2002—2010 рр. не визначає інвестиційні відно'
сини як складне структуроване явище, що має специ'
фіку реалізації в окремих сферах, галузях, має окремі
внутрішні етапи реалізації, розподіляється за складом
правовідносин на достатньо велику кількість різновидів
залежно від предмету, об'єкту інвестиційних відносин,
суб'єктного складу тощо. У цьому контексті програма
містить лише окремі елементи їх диференціації через
визначення особливостей інвестиційної діяльності у пев'
них галузях економіки (транспорт, зв'язок) та на пев'
них територіях (зокрема, зі спеціальним режимом інвес'
тиційної діяльності).

У програмі методологічно не відпрацьована дифе'
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ренціація та співвідношення цілей і засобів реалізації
власне економічної політики як базової категорії, а та'
кож інвестиційної та промислової політики як її специ'
фічних складових. Звичайно, що ці категорії системно
пов'язані одна з одною, а тому мають дуже тісні відно'
шення взаємозалежності, взаємовпливу.

Слід визнати, що маючи вельми об'ємне та розгалу'
жене поточне законодавство щодо такого важливого
сегменту економічних відносин, як інвестиційні, фактич'
но ми не маємо ясної цілісної політики відродження на'
ціональної промисловості.

Основними принципами побудови ефективної інве'
стиційної політики в промисловості повинні стати:

 1) ціле покладання;
 2) узгодженість і підпорядкованість цілей;
 3) системний підхід;
 4) індикативний характер;

 5) ресурсне забезпечення;
 6) обгрунтування ринкових ме'

ханізмів та інструментів державного
регулювання інвестиційними ресурса'
ми.

Метою інвестиційної політики в
промисловості може бути встанов'
лення оптимального інвестиційного
правопорядку. Така постановка пи'
тання акцентує увагу не тільки на вста'
новленні оптимального режиму
здійснення інвестиційної діяльності в
промисловості (і країні в цілому) з
погляду як внутрішньої, так і зовніш'
ньої економічної ситуації, а й охоплює
також і питання реалізації цілей дер'
жавного регулювання інвестиційної
діяльності промислових підприємств.

Виникнення методології "управ'
ління за цілями" відносять до початку
90'х років XX ст., коли Р. Капланом і
Д. Нортоном був запропонований но'
вий підхід щодо оцінки результатив'
ності діяльності компаній, який дав
змогу подолати обмеженість тради'
ційних методів. Важливим у нововве'
денні стало те, що набір показників'
вимірювачів, за якими оцінювалась
корпорація, був розширений, і в ньо'
го, окрім звичних фінансових показ'
ників, були включені нефінансові па'
раметри: інформація стосовно замов'
ників, внутрішніх процесів, навчання
та розвиту. Окрім ретроспективних
показників у процесі аналізу почали
враховувати "випереджувальні інди'
катори", що дали можливість оціню'
вати становище з урахуванням перс'
пектив у майбутньому. Таким чином,
на початку 1990'х рр. ця методологія
становила не стільки методологію уп'
равління, скільки методику аналізу,
що давала змогу здійснити комплек'
сну оцінку результативності будь'якої
діяльності.

Державна інвестиційна політика в
промисловості мала передбачати
ієрархію як цілей, так і засобів її реа'

лізації з чітким розподілом її цілей на головні та залежні,
постійні та етапні тощо.

Після того, як цілі поставлені, декомпозовані та роз'
поділені на нижчі рівні управління, виникає завдання
забезпечення зворотнього зв'язку. Для цього має існу'
вати система збору, обробки та узагальнення інфор'
мації, що характеризує рівень досягнення цілей. Мова
йде про цільові показники, тобто спеціальні вимірювачі,
які дають можливість зіставити досягнутий рівень з
рівнем, який вважається цільовим. Цей процес, як і про'
цес розподілу цілей, також має багаторівневий харак'
тер, і відображає ієрархію управління. І якщо система
цілей формується за принципом "від загального до кон'
кретного" (дедуктивний метод), тобто згори у низ, то
збір, обробка та узагальнення показників ефективності
відбувається знизу в гору (індуктивний метод) — тобто
від окремих часткових показників, що формуються на
найнижчих рівнях та ланках управління, до агрегованих

Рис. 1. Структурно�логічна схема визначення процедур і їх
послідовність у процесі формування інвестиційної політики в

промисловості
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(узагальнюючих, інтегрованих) показників найвищих
рівнів управління.

Розглянута вище методологія, вперше була запро'
понована Р. Капланом і Д. Нортоном для корпорацій і,
на нашу думку, цілком обгрунтовано може використо'
вуватися для технології державного стратегічного пла'
нування та управління інвестиційними процесами в про'
мисловості, що дасть змогу через "карту стратегії" по'
в'язати стратегічні, тактичні та оперативні цілі, а також
виділити головні причинно'наслідкові взаємозв'язки,
використання яких забезпечить досягнення поставлених
цілей державного управління та підримки галузі.

Власне "управління за цілями" має стати централь'
ною ланкою процесу ефективного регулювання еконо'
міки країни та регіонів і тільки цей факт надасть мож'
ливість виміряти ефективність державного регулюван'
ня й оцінити результативність діяльності державних
служб.

Щодо системного підходу при побудові дієвої інве'
стиційної політики в промисловості, то він передбачає
всебічне вивчення властивостей системи, її взаємо'
зв'язків із зовнішнім середовищем для виявлення слаб'
ких та сильних сторін системи, її можливостей і загроз,
формування стратегії функціонування та розвитку.
Принципи системності дають змогу визначити види про'
цедур і їх послідовність у процесі формування інвести'
ційної політики в промисловості, а також визначити
структуру цілей кожної процедури відповідно до основ'
ної мети (рис. 1).

 Використання системного підходу передбачає роз'
гляд промисловості України як економічної системи
національного масштабу, що вбудована в більшу сис'
тему — світове виробництво та світовий ринок. Це фун'
даментальне положення виступає першим етапом об'
грунтування вибору критеріїв, показників і методів ре'
гулювання інвестиційних процесів у промисловості. Дру'
гим є врахування техніко'економічних, організаційних
особливостей галузі і її ролі в системі національного
народного господарства. Третій етап являє собою виз'
начення тенденцій і закономірностей функціонування
світового виробництва та ринку. Четвертий — полягає
у розмежуванні груп показників за рівнями: економіч'
ної ефективності; ефективності захисних заходів дер'
жави; ефективності розподілу інвестиційних ресурсів та
ефективності виробництва.

Ключовим принципом визначення рівня ефектив'
ності інвестиційної політики в промисловості є система'
тичний контроль над досягненням задекларованого
орієнтира (індикатора). Головною перешкодою на шля'
ху соціально'економічного розвитку є застаріла систе'
ма управління, в якій фактично відсутні процедури ана'
лізу, розробки політики, соціально'економічного про'
гнозування, стратегічного планування, системного мо'
ніторингу й оцінювання досягнутих результатів.

З метою вдосконалення системи державного регу'
лювання соціально'економічних відносин, підвищення
ефективності використання ресурсів, відстеження впро'
вадження державних рішень і програм, оцінювання
рівня досягнення визначених цілей і завдань в Україні
необхідно запровадити систему індикативного управлін'
ня й планування, яка успішно застосовується у Франції,
США, Китаї, Японії та інших ринкових державах [4].

Упровадження такої системи дасть можливість ство'
рити ефективну, конкурентну й демократичну модель
організації влади й управління, за якої фактично саме
суспільство щорічно за власні бюджетні кошти найма'

тиме державні органи управління та відповідальних по'
садових осіб для професійного управління суспільни'
ми відносинами. І при цьому суспільство зобов'язувати'
ме владу досягати в кінці кожного року конкретних ре'
зультатів роботи, які будуть визначені в системі індика'
торів.

Основні індикатори — це рівень життя населення,
темпи розвитку регіону, міста, району, галузі економі'
ки, розвиток соціальної сфери, підприємств, органі'
зацій, обсяг середньої заробітної плати, інфраструктур'
на забезпеченість тощо. Щодо промисловості, то основ'
ними індикаторами є показники виробництва, добуван'
ня, обробки за такими секціями: металургія та оброб'
лення металу; хімічна й нафтохімічна промисловість; ма'
шинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткуван'
ня; виробництво електричного та електронного устат'
кування; транспортне машинобудування; легка промис'
ловість; виробництво деревини та виробів з деревини,
крім меблів.

Система індикативного управління дасть змогу пе'
ретворити суб'єктів управління на суб'єктів відповідаль'
ності, що будуть переорієнтовані на досягнення чітко
визначених соціально'економічних завдань і стануть
підконтрольними й підзвітними. [4].

Під час індикативного планування визначаються
декілька груп характеристик:

— характеристика бажаного стану конкретного об'єк'
та управління у так званих опорних точках (індикато'
ри);

— характеристика способів і засобів досягнення
цього бажаного стану об'єкта управління (регулятори).

Система управління, що базується на індикаторах,
дає можливість розробляти та впроваджувати адекватні
й ефективні адміністративні регулятори, що надають
процесам управління і реалізації соціально'економічної
політики більшої прогнозованості, прозорості, відкри'
тості, а отже, здатності для моніторингу й відстеження
ефективності та функціональної цілеспрямованості [3].

Принцип ресурсного забезпечення полягає у визна'
ченні джерел та обсягу фінансування, необхідного для
досягнення певної мети, що враховуює тенденції світо'
господарських процесів, у яких функціонуватиме еко'
номіка України в найближче десятиріччя.

Сьогодні на перший план виходить проблема подо'
лання дефіциту інвестиційних ресурсів. Економіка, яка
перебуває в умовах кризи не має автоматичного меха'
нізму концентрації необхідних ресурсів для подолання
кризового стану. Фактично перебороти таку ситуацію
без активного втручання держави в інвестиційні проце'
си неможливо.

Структурну схему механізму формування інвести'
ційних ресурсів наведено на рис. 2.

Відповідно до Закону України "Про інвестиційну
діяльність" інвестиційні ресурси забезпечують дві гру'
пи джерел — внутрішні та іноземні. Основним поста'
чальником інвестиційних ресурсів є перша група
(внутрішні інвестиційні джерела), яка складається з
власних інвестиційних ресурсів підприємств (прибуток,
амортизаційні нарахування), бюджетних (кошти дер'
жавного та місцевих бюджетів), залучених (кошти від
продажу акцій, пайові внески громадян та юридичних
осіб), кредитних (довгострокові кредити банків, лізинг)
[5].

Виведення з кризи інвестиційної сфери, реалізація
програм оновлення, розвитку структурної перебудови
виробництва потребує багатомільярдних коштів, тому
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необхідним є виявлення потенційних можливостей та
умов активізації дієвості всіх внутрішніх джерел фінан'
сування інвестиційної діяльності, у тому числі таких по'
тужних, як кошти банківської системи, заощадження
населення, амортизаційні нарахування, прибуток, які за
умов економічного зростання відіграють основну роль
у фінансуванні інвестиційних процесів.

Дослідження такого джерела інвестиційних ресурсів,
як заощадження населення, показало, що це джерело
за сприятливих умов спроможне істотно вплинути на
фінансування інвестиційної діяльності у промисловості,
але навіть за оптимістичних сценаріїв подолання кризи
на залучення такого ресурсу через інвестиційний ме'
ханізм у промисловість знадобиться декілька років.

У пошуку джерел інвестування в умовах дефіциту
інвестиційних ресурсів та в дуже обмеженому виборі
джерел необхідно оптимально використовувати наявні
джерела, здійснювати аналіз і відбір через раціоналі'
зацію структури та найефективніше використання їхньо'
го потенціалу.

Принцип обгрунтування ринкових механізмів та ін'
струментів державного регулювання інвестиційних ре'
сурсів передбачає визначення арсеналу регуляторного
впливу держави, зорієнтованого на створення в еко'
номіці сприятливих умов для досягнення економічних і
соціальних результатів.

Механізм регулювання інвестиційних процесів у про'
мисловості охоплює широке коло положень і визначень,
які, на жаль, на цей час трактуються без урахування кри'
зових наслідків.

Основними засобами регулюючого впливу держави на
діяльність суб'єктів господарювання згідно з ч. 2 ст. 12 ГКУ
є: державне замовлення, ліцензування, патентування й кво'
тування, сертифікація та стандартизація, застосування
нормативів і лімітів, регулювання цін і тарифів, надання
інвестиційних, податкових та інших пільг, надання дотацій,
компенсацій, цільових інновацій та субсидій [2].

В умовах ринкових відносин сформувалося два по'
лярних підходи щодо розуміння спроможностей ринку
й держави врегульовувати проблеми формування й роз'
витку господарських відносин.

На сьогодні не встановлена опти'
мальна форма цілеспрямованого впли'
ву держави через систему економічних,
правових і адміністративних методів з
метою забезпечення або підтримки тих
чи інших економічних процесів та ство'
рення сприятливого середовища для
відновлення активності суб'єктів госпо'
дарювання. Масштаби державного ре'
гулювання, а відповідно й пошук опти'
мального співвідношення ринку і дер'
жави не є сталою величиною. Це спів'
відношення досить динамічне, постійно
змінюється під впливом багатьох чин'
ників. Економічні кризи обумовлюють
посилення втручання держави, що у
свою чергу супроводжується зміною
форм, способів, механізмів, методів й
інструментів економічної політики дер'
жави. За таких умов вибір останніх має
відбуватися за принципом взаємодо'
повнення функцій ринку державним ре'
гулюванням.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у статті визначено

основні принципи побудови ефективної інвестиційної
політики в промисловості, до яких належать: принцип
конкретності мети; узгодженість і підпорядкованість
цілей; системний підхід; індикативний характер; ресур'
сне забезпечення; обгрунтування ринкових механізмів
та інструментів державного регулювання інвестиційни'
ми ресурсами. Дотримання розглянутих принципів дасть
змогу забезпечити життєздатність і ефективне викори'
стання державних програмних документів розвитку про'
мисловості України.
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Рис. 2. Структурна схема економічного механізму
формування інвестиційних фінансових ресурсів


