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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процвітання держави багато в чому залежить від уміння

залучити інвестиції й використати їх з максимальною вигодою.
Чільна роль інвестицій для економіки підтверджується не

тільки логікою й літературою, але й, головне, статистикою, що
недвозначно свідчить про те, що валовий внутрішній продукт
розраховуючи на душу населення тісно пов'язаний із прямими
інвестиціями в Україну та їх з ростом.

Для кращого відображення інвестиційного процесу зручно
уявити собі модель, у якій держава купує: на ринку (внутрішньо-
му й зовнішньому), необхідні їй інвестиції, розплачуючись за них
такими властивостями своєї інвестиційної політики, як забезпе-
чення привабливості економіки для інвестицій, включаючи їхню
безпеку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У статті проведений аналіз процесу інвестування і розроб-

лені пропозиції щодо підвищення ефективності співробітницт-
ва в інвестиційній сфері, спрямованої на становлення виробниц-
тва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інвестиційна політика служить як би "рекламою" своєї еко-

номіки й перше, на що звертає погляд інвестор, особливо
зовнішній, — це наявність у цій рекламі правил безпеки інвес-
тицій, докладно викладених у Законі України "Про інвестиційну
діяльність", які відслідковуються спеціальним агентством по
інвестиціях Мінекономіки й управлінням нагляду за дотриман-
ням законів при здійсненні інвестиційної діяльності генеральної
прокуратури України.

Складніше справа виглядає з іншими параметрами інвести-
ційної привабливості економіки тому, що багато чого в цьому
питанні залежить від культури організаційного поводження
структурних ланок економіки, що включає в себе не тільки доб-
розичливість, прагнення допомог й полегшити тернистий шлях
інвестора до одержання дозволу на будівництво об'єкта інвес-
тування, але й, головним чином, розробку чітких і сучасних нау-
кових методів економічного обгрунтування ефективності інвес-
тицій, що дозволяє зменшити витрати, збільшити результати й
зробити процес проходження дозвільної системи максимально
прозорим та відповідним нормативно-правовим документам.
Над цим працюють в Україні відповідні структури, що прино-
сять позитивний результат.
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Цікаво й недвозначно про це говорять закордонні засоби
інформації "Українські промислові підприємства мають хроніч-
ний недолік основного й оборотного капіталу, їм життєво необ-
хідний приплив нових інвестицій вітчизняних і закордонних інве-
сторів. У той же час для інституціональних інвесторів закінчився
період первинного нагромадження капіталу й постала пробле-
ма обгрунтування прийнятих інвестиційних рішень в умовах не-
визначеності напрямів розвитку економіки й високих ризиків.
Яку би розумно обгрунтовану одиницю виміру ми не використа-
ли, підвищення ефективності було найважливішим фактором
економічного росту в США, принаймні, у перші три чверті двад-
цятого століття. Це ж відноситься також до України.

Чіткість і логічність розрахунків витрат і результатів, зроб-
лених інвестором, здатні доказати і звести до мінімуму бюрок-
ратичні перешкоди й суб'єктивізм на їх шляху, це дозволить еко-
номічно обгрунтовано виступити на конкурсному торзі (тендері)
за право реалізації підприємницького проекту, прозорість яко-
го повинна забезпечуватися у відповідності із законодавством.

Більше того, тендерний процес носить перманентний харак-
тер. Якщо на тендері по придбанню якого-небудь діючого об'єк-
та суспільного виробництва беруть участь тільки потенційні інве-
стори то після оголошення переможця починається підготовка
наступних тендерів, що повідомляються переможцем: на техні-
чне переоснащення, реконструкцію, розширення, будівництво
й т.д. Будь-яке виробництво в умовах ринкової економіки може
не модернізувати свою продукцію й, отже, технологію, органі-
зацію й управління виробництвом. Тому постійно потрібні нові
підприємницькі проекти, для реалізації яких новий інвестор (пе-
реможець першого конкурсу), у свою чергу, змушений оголо-
шувати наступні тендери.

Проста логіка говорить про те, що розробка чітких і сучас-
них наукових методів економічного обгрунтування для інвес-
торських та будівельних тендерів, про які мова йшла вище, по-
винна бути об'єднана і являти собою єдиний методичний комп-
лекс, тому що вони взаємозалежні органічно поєднані з показ-
никами витрат і результатів і наступністю етапів загального про-
цесу реалізації підприємницького проекту.

На сучасному етапі є чимало наукових робіт, присвячених
проблематиці визначення рівня інвестиційної привабливості гос-
подарських суб'єктів регіонів, держави. При цьому в методиках
переважна кількість авторів намагається врахувати якнайбіль-
ше факторів, здатних впливати на наміри інвесторів, хоча ці
фактори є далеко не рівноцінними. Особливо рельєфно це про-
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глядається на регіональному рівні, оскільки такі фактори, як
природні, трудові, економічні, інфраструктурні, науково-технічні
потенціали, наявність податкових преференцій невипадково
визначають обсяг залучення інвестицій в економіці регіонів; інші,
зокрема, доходи й витрати місцевих бюджетів, обсяги промис-
лового, сільськогосподарського виробництва, фінансові резуль-
тати від діяльності суб'єктів господарювання й т.п., які характе-
ризують рівень економічного розвитку регіону, але безпосеред-
ньо не впливають, на активізацію інвестиційних процесів.

Саме тому метою наших наукових пошуків є формування
нових методичних підходів до визначення рівня інвестиційної
привабливості регіонів, які, на відміну від існуючих аналогів, були
б адаптованими до обсягу офіційної статистичної інформації, і
визначали регіональні рейтингові рівні інвестиційної привабли-
вості. Проведене дослідження повинне бути спрямоване на роз-
криття економічної сутності категорії "інвестиційна приваб-
ливість регіону".

Аналіз існуючих методик визначення рівня інвестиційної
привабливості регіонів; ранжирування й визначення найважли-
віших факторів, які безпосередньо формують привабливість
території для інвесторів показує, що особлива увага в них звер-
тається на розробку рекомендацій щодо практичного розрахун-
ку й інтерпретації інтегрального коефіцієнта інвестиційної при-
вабливості регіону, а також застосування нових методичних
підходів для визначення й оцінки рівня інвестиційної привабли-
вості регіону.

Категорія "інвестиційна привабливість регіону" у літературі
визначається як "відповідність регіону основним цілям інвесторів,
які складаються в прибутковості, відсутності ризиків і ліквідності
інвестицій"; як "рівень задоволення фінансових, виробничих,
організаційних й інших вимог або інтересів інвестора щодо кон-
кретного регіону"; або як "положення регіону в тієї або інший
момент часу, тенденції його розвитку, які відображаються в інве-
стиційній активності".

Інвестиційна привабливість території визначається факто-
рами інвестиційної привабливості регіону й регіональною інвес-
тиційною політикою. Під факторами інвестиційної привабливості
регіону вчені розуміють "процеси, явища, дії, переважно об-
'єктивного характеру, які впливають на інвестиційну приваб-
ливість регіону й визначають його територіальні особливості".
Це, наприклад, вигідність економіко-географічного положення
регіону, його природньоресурсний, трудовий, науково-техніч-
ний потенціали, рівень розвитку інфраструктури, характеристи-
ки споживчого ринку й т.п.

Відповідно, регіональна інвестиційна політика розуміється
як "процес, явище, дія, переважно суб'єктивного характеру, які
визначають територіальні особливості регіону". На практиці вона
являє собою дії державних і місцевих органів влади й керуван-
ня щодо розвитку інвестиційного процесу в регіоні, пов'язані з
удосконаленням нормативно-правової бази, наданням префе-
ренцій для найбільш ефективних і значущих для регіону інвес-
тиційних проектів, розвитком інфраструктури з обслуговування
суб'єктів інвестиційної діяльності, гарантуванням безпеки діяль-
ності підприємницьких структур.

Сукупність показників, за якими вітчизняні й закордонні
аналітики в різні періоди часу пропонували визначати рівень інве-
стиційної привабливості регіонів, розроблені й систематизовані
поруч вчених-економістів. Вся система названих показників зве-
дена в три більші групи факторів, які визначають рівень приваб-
ливості території для інвесторів:

1. Фактори, які впливають на рівень інвестиційного потен-
ціалу регіону (природно-географічні, трудові, виробничі, інно-
ваційні, інституціональні, інфраструктури), фінансові, споживчі
потенціали).

2. Фактори, які визначають рівень некомерційних інвести-
ційних ризиків (законодавчі, політичні, соціальні, економічні,
екологічні й кримінальні ризики).

3. Інвестиційна активність (концентрація й розподіл
інвестиційного капіталу, активізація впровадження нових ви-

робничих потужностей, розвиток прямих і портфельних інве-
стицій).

ВИСНОВКИ
Для кількісного вираження зазначених факторів пропо-

нується використання максимальне можливої кількості показ-
ників, які якоюсь мірою характеризують рівень інвестиційної
привабливості території. Проте деякі з них (особливо це стосуєть-
ся першої групи), не роблять помітного впливу на прийняття інве-
стором рішення щодо вкладання капіталу в економіку конкрет-
ного регіону. Такими, наприклад, є показники, пропоновані для
визначення виробничого (зокрема, оцінка виробничих потуж-
ностей, воробництва роботи, фондовіддачі й т.п.) і фінансового
(питома вага прибуткових і збиткових підприємств, рівень при-
бутковості підприємств і т.п.) потенціалів регіону. Негативне зна-
чення таких показників може вказувати на проблеми функціо-
нування діючих підприємств, зокрема, висока питома вага зас-
тарілого обладнання, застосування у виробничому процесі енер-
го- та матеріальноємких технологій, недосконалу організацію
виробництва, низький кваліфікаційний рівень промислово-ви-
робничого персоналу, незадовільний менеджмент та інше.

Крім того, інвестиційна активність не є чинником інвестиц-
ійної привабливості регіону, це, скоріше, міра практичного ви-
користання на певний момент часу наявного інвестиційного по-
тенціалу території, його переваг й особливостей.

Говорячи про теорії питання, необхідно зупинитися на прак-
тичних аспектах цієї проблеми.

В Україні за станом на 01.01.2013 рік обсяг прямих інозем-
них інвестицій, внесених у її економіку, склав склав 54 462,4 млн
дол.США.

 За показником накопичених іноземних інвестицій на душу
населення наша держава поступається Польщі, Угорщині, Сло-
ваччині й іншим країнам Східної Європи. Подібне відставання в
інвестиційній привабливості України, на жаль, поки що перело-
мити не вдається.

Настав час засвоїти одну просту істину: якщо хочеш залу-
чити у державу інвестиції, необхідно плекати інвестора. Тобто
поводитися так, як поводяться у всіх країнах, що домоглися не-
бувалого прогресу в економічному розвитку за рахунок залу-
чення іноземних інвестицій, Та ще: при виробленні інвестицій-
ної політики необхідно терміново провести ревізію всієї зако-
нодавчої бази в цій сфері, очистивши її від усього, що заважає
створенню сприятливого інвестиційного клімату. Зараз в Україні
така робота має проводитися активніше.
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