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У роботі розглянуто основні аспекти державного регулювання інвестиційної діяльності в Ук
раїні. Проаналізовано нормативноправову базу, що регулює інвестиційні процеси на украї
нському ринку. Визначено основні переваги та недоліки діючої системи державного регулю
вання, а також запропоновано основні напрями удосконалення даної системи.
This paper examines the main aspects of state regulation of investment activity in Ukraine. It is
analysed normatively legal base, that regulate investment processes at the Ukrainian market.
Certainly basic advantages and lacks of the operating system of government control, and also basic
directions of improvement of this system are offered.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Увесь хід розвитку народного господарства України
та його соціально"економічні результати вказують на
об'єктивну потребу істотних змін інвестиційної стратегії
з метою забезпечення її ефективності. Надмірне наро"
щування потенціалу затратних галузей і виробництв ото"
тожнювалось з успіхами в економічному розвитку. Низь"
кий життєвий рівень населення спростував примарну
"правильність" цього напряму. Як показав світовий
досвід, найефективніший розвиток комплексного потен"
ціалу народного господарства забезпечує ресурсозбер"
ігаюча інвестиційна стратегія. Маються на увазі не тільки
матеріально"технічні, трудові та фінансові ресурси, а й
такий винятково важливий ресурс, як час. Виграш у часі
дає багато переваг і відкриває великі можливості в умо"
вах інтегрованого розвитку світової економіки.
На сучасному етапі розвитку економіки активізація
інвестиційної діяльності потребує створення сприятли"
вих умов для мобілізації капіталу і ефективного його
використання в тих видах діяльності, і в тій кількості,
які відповідають інтересам галузей і країни в цілому. В
цьому контексті слід зазначити, що будівельний комп"
лекс відноситься до інвестиційних комплексів економі"
ки, від рівня розвитку яких значною мірою залежить
відтворення виробничих фондів та структурне і якісне
оновлення виробничого потенціалу. Будівництво у су"
купності із машинобудуванням становить матеріальну
основу інвестиційно"виробничої діяльності і відіграє
суттєву роль у забезпеченні інвестиційного процесу ви"
робничими потужностями з метою своєчасного і якіс"
ного освоєння інвестицій. Водночас ефективність інве"
стиційного впливу будівельного комплексу на соціаль"
но"економічний розвиток економіки значною мірою за"
лежить від досконалості методів та інструментів регу"
лювання інвестиційного процесу та їх відповідності су"
часним потребам.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам регулювання інвестиційно"будівельної
діяльності присвячено багато науково"дослідницьких
робіт, серед яких слід відмітити таких науковців, як Ф.А.
Важинського, А.В. Колодійчука, А.Ю. Яремко, А. Касп"
рика, Г.С. Стефанишина, О. Шатила та багатьох інших.
Питанням аналізу стану та динаміки розвитку інвестицій"
но"будівельної сфери присвячені зокрема роботи А. Аса"
ула, А. Беркути, А. Гойка, Ю. Манцевича, В. Кравченко,
Л. Левгта, К. Паливоди, де автори викладають власне ба"
чення шляхів удосконалення процесів інвестування буд"
івництва. В економічній літературі детально розглянуті
питання загальної потреби в капітальних вкладеннях,
оновлювання і відтворення основних і оборотних фондів,
пріоритетів інвестування. Проте динамічний розвиток
ринкових стосунків обумовлює необхідність додаткових
наукових досліджень та проблем інноваційного розвит"
ку будівельного комплексу з метою вдосконалення існу"
ючих та формування нових механізмів реалізації його
інвестиційної стратегії. У зв'язку з цим виникла не"
обхідність уточнення і систематизації методів і інстру"
ментів державного регулювання інвестиційної діяльності
в будівельному комплексі України, а також у формуванні
механізму реалізації державної стратегії регулювання
інвестиційної діяльності, що забезпечує активізацію за"
лучення інвестицій в будівельний комплекс.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Мета дослідження зумовлена тим, що в даний час
в нашій країні ще залишається невирішеним ряд про"
блем об'єктивного і суб'єктивного характеру, що пе"
решкоджають залученню інвесторів у будівельний
комплекс економіки. Економічна ситуація, що скла"
лася нині в нашій країні, значно ускладнює інвести"
ційно"будівельну діяльність. Тому нагальною є роз"
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Державне регулювання інвести"
ційної діяльності здійснюється різни"
ми методами і інструментами. Систе"
ɇɚɡɜɚ ɩɪɢɧɰɢɩɭ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɢɧɰɢɩɭ
матизація методів і інструментів регу"
ɇɚɭɤɨɜɿɫɬɶ
ȼɩɥɢɜ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿɣ
ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɝɨ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɧɚɭɤ
лювання інвестиційної діяльності має
ɋɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ
ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɽ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ
бути проведена на основі узагальнен"
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ
ня наукової літератури, законів та за"
ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɚ
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ
конодавчих актів і іншої інформації з
ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ
ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɫɬɶ
ȱɧɧɨɜɚɰɿʀ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ
різних джерел [ 3, с.195]. Посилення
ɱɚɫɬɢɧɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɱɢɦ ɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨролі держави в інвестиційній сфері ук"
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ
раїнської економіки має бути націле"
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɿɫɬɶ
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɬɪɚɞɢɰɿɹɦ
на на підвищення ефективності дер"
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɣɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɫɬɚɥɨɦɭ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
жавної інвестиційної політики при
Ⱦɟɪɠɚɜɧɿɫɬɶ
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ
збереженні ринкових свобод і стиму"
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
люванні приватних інвестицій.
ɩɨɜɧɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɤɪɚʀɧɢ
У період існування жорсткої цент"
Ɋɟɫɭɪɫɧɚ
ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɥɚɧɢ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɛɥɿɤɭ,
ралізованої системи управління еконо"
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ
ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɢɦɢ ɭ
мікою вкладення коштів у відтворення
ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɿɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɩɪɢɦɧɨɠɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ
основних та оборотних фондів, на ви"
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹ
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɿɫɬɶ
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɩɥɚɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɨɫɢɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɛɭɬɢ
конання проектних робіт, в науково"
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ
ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɢɦɢ ɡɚ ɪɟɫɭɪɫɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ, ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɨɫɧɚɳɟɧɨɫɬɿ ɬɚ
технічну продукцію мало форму плано"
ɭ ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɨɦɭ ɪɨɡɪɿɡɿ
ваних вкладень. Це відображалося в
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɽɬɶɫɹ ɧɚ
створенні планових передумов і проек"
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ
туванні. Розвиток ринкової економіки
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɉɟɪɟɥɿɤ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɰɿɥɟɣ ɜɩɥɢɜɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ
створив нові умови інвестиційної діяль"
ɩɪɨɰɟɫ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜɢɫɨɤɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ності: розвиток різноманітних форм
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɞɟɪɠɫɟɤɬɨɪɚ
ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɦɚɽ ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɚ ɞɟɪɠɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ
власності, свобода господарського ви"
ɤɨɠɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ
бору і господарської діяльності відпо"
Ɂɨɜɧɿɲɧɽ
Ɂɨɜɧɿɲɧɽ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɚ
відно до цілей і завдань економічних
ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɹɤ ɜɚɝɨɦɢɣ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ
суб'єктів. Але держава не була готова
ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɧɨʀ ɫɚɦɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶ
Ɋɚɧɠɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ
вчасно помітити і оцінити диспропорції,
ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɿ ʀɯ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
що виникали під впливом ринкових чин"
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ників, і вжити заходи регуляторного
* Складено автором з використанням [2, с.36; 5, с. 39. 7, с.13].
характеру для їх мінімізації. В цьому
робка адекватного ринковим відносинам інвести" контексті можна стверджувати, що багато диспропорцій
ційного механізму, що органічно поєднав би форми та негативних тенденцій досі залишаються непоміченими,
приватного і державного інвестування, оптимізував без детального аналізу, а інвестиційно"будівельні важелі
взаємозв'язки різних суб'єктів інвестиційної діяль" гармонізації економіки — повною мірою не задіяними.
ності, а також відповідної законодавчо"нормативної Тому держава в найближчому майбутньому повинна спо"
бази та інших заходів, які регламентують інвестиц" чатку економічно обгрунтувати, а потім і реалізувати більш
ійний процес як на рівні окремої фірми, підприєм" ефективну модель земельних стосунків, фінансування,
ства або галузі, так і на рівні національної економі" оподаткування, експорту"імпорту матеріалів і робіт у бу"
ки у цілому.
дівництві, а також елімінувати вплив негативних, у тому
числі кризових чинників, на розвиток будівельного комп"
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
лексу, враховуючи вагомий вплив останнього на економі"
Ринкова економіка, не дивлячись на багато її пози" чний розвиток країни в цілому.
тивних рис, не забезпечує саморегулювання інвести"
На сучасному етапі розвитку економіки стосунки,
ційних процесів на користь окремої людини і суспіль" пов'язані зы здійсненням інвестиційної діяльності, ре"
ства в цілому. Враховуючи особливу значущість інвес" гулюються законами і міждержавними угодами, прий"
тицій для суспільства, держава регулює інвестиційну нятими на території, на якій здійснюється ця діяльність.
діяльність, створюючи умови для залучення і оптималь" Вплив держави на інвестиційний процес слід здійсню"
ного використання інвестицій [1, с. 54].
вати в розрізі соціально"економічного розвитку відпо"
Світовий досвід свідчить, що в країнах з розвине" відно до певних принципів, які в систематизованому виг"
ною ринковою економікою вплив держави на інвес" ляді представлені в табл. 1.
тиційні процеси посилюється в періоди економічних
Завдання органів влади, як засвідчує світовий
криз або глибоких структурних перетворень, а в умо" досвід, полягає у створенні сприятливих умов для інве"
вах стабільності і підйому знижується, але ніколи не стування як внутрішніх, так і залучених ззовні інвести"
припиняється [2, с. 35]. Активне втручання держави в ційних ресурсів у певні галузі або конкретні інвестиційні
інвестиційні процеси тим більше необхідне в складних проекти, реалізація яких необхідна з точки зору націо"
умовах трансформаційної економіки, як це відбуваєть" нального розвитку. Для вирішення цього завдання ви"
ся в Україні, без чого неможливе ефективне пожвавлен" никає необхідність розробки ефективного механізму
ня інвестиційного процесу.
реалізації державної стратегії регулювання інвестицій"
Таблиця 1. Принципи впливу держави на інвестиційний
процес*
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но"будівельної діяльності. Важливу роль
Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
у процесі залучення інвестицій в економі"
ɜ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɿ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ
ку будівельної сфери відіграє вибір опти"
Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ
ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ
мальних пропорцій використання різних
Ɍɨɜɚɪɧɢɣ ɪɢɧɨɤ
ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ
форм і методів регулювання інвестицій"
Ɂɟɦɟɥɶɧɢɣ ɪɢɧɨɤ
ɇɚɞɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ
ної діяльності. Це зумовлено тим, що за"
Ɋɢɧɨɤ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ
Ɋɢɧɨɤ ɩɪɚɰɿ
ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
цікавлені сторони (потенційні інвестори,
Ɏɨɧɞɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ (ɪɢɧɨɤ ɰɿɧɧɢɯ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ
інвестиційні посередники, органи влади і
ɩɚɩɟɪɿɜ)
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɧɨɪɦ ɬɚ
Ɋɢɧɨɤ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ
ɩɪɚɜɢɥ
ін.) активно взаємодіють в ході інвестиц"
Ɋɢɧɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ȼɢɩɭɫɤ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ійної діяльності, мають і реально пере"
ȼɚɥɸɬɧɢɣ ɪɢɧɨɤ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ
ɇɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɫɿɣ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɬɚ
слідують певну мету і відображають влас"
ɚɭɤɰɿɨɧɿɜ
ні специфічні інтереси. Лише при спів"
Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɫɟɪɜɨɜɚɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ
падінні інтересів всіх взаємодіючих су"
Ɂɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
б'єктів можлива активізація притоку інве"
стицій в будівельну сферу. Для вибору
ɉɪɹɦɟ
Ɋɢɧɤɨɜɟ
найбільш ефективних методів і інстру"
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ментів регулювання інвестиційної діяль"
ності необхідно виявити та структурувати
інтереси взаємодіючих сторін, макси"
мально забезпечити їх баланс, відстежу"
Ɇɟɬɨɞɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ
ючи стосунки власності між суб'єктами
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ
інвестиційно"будівельної діяльності,
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
особливості вкладення інвестиційних ре"
сурсів, фази перетворення форм вартості
і її зростання, фіксацію економічних і
фінансових результатів інвестиційної ді"
ɇɟɩɪɹɦɟ
ȱɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
яльності в пріоритетних напрямах.
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
Проведене дослідження дозволяє зро"
бити висновок, що методи і інструменти
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɚ
регулювання інвестиційної діяльності ма" Ʉɪɟɞɢɬɧɨ-ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉɨɞɚɬɤɨɜɚ (ɮɿɫɤɚɥɶɧɚ) ɩɨɥɿɬɢɤɚ
ють бути ієрархічною системою, в якій ме" Ⱥɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
тоди і інструменти регулювання низького Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɡ ɩɟɪɟɨɰɿɧɤɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
рівня є конкретизацією вищестоящих і ви" ɡɚɫɨɛɿɜ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ступають засобом забезпечення методів і Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ
інструментів більш високого рівня. Дана ɉɨɥɿɬɢɤɚ
Ɋɟɫɭɪɫɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ
ɇɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ (ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ієрархічна система повинна закінчуватися ɩɨɥɿɬɢɤɚ)
ɍɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
сукупністю конкретних завдань і еле" ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɟ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ʌɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ментів, що забезпечують ефективне регу" ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɧɨɪɦ ɬɚ
(ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ)
лювання інвестиційної діяльності. Розв'я" ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ
ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɥɿɡɢɧɝɭ, ɿɩɨɬɟɤɢ, ɡɚɫɬɚɜɧɢɯ
зання цих проблем потребує удосконален" ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ
Ɇɨɞɢɮɿɤɚɰɿɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ
ня форм державного регулювання інвес"
Ʉɨɧɤɭɪɫɢ, ɬɟɧɞɟɪɢ
тиційної діяльності в будівельному комп"
лексі і розробки відповідного методично" Рис. 1. Методи та інструменти регулювання інвестиційної
го інструментарію оцінки соціально"еконо"
діяльності
мічної ефективності організаційно"еконо"
мічних заходів державного регулювання інвестиційної
По"четверте, система методів і інструментів є осно"
діяльності в будівництві. Як на наш погляд, застосування вою для формування механізму реалізації державної
ієрархічної системи регулювання інвестиційної діяльності стратегії регулювання інвестиційної діяльності.
в будівельному комплексі має ряд переваг.
Ієрархічна система методів і інструментів регулюю"
По"перше, формування ієрархічної системи дозволяє чої дії включає підсистеми, які відбивають основні фор"
використовувати такі методи дослідження, як метод ана" ми регулювання інвестиційної діяльності: ринкове ре"
літичної ієрархії, метод експертних оцінок і ін. для оцінки гулювання (ринковий механізм є автоматичним регуля"
вкладу (вагомості) і рівня використання конкретних ме" тором інвестиційної діяльності); пряме регулювання
тодів і інструментів в регулюванні інвестиційної діяльності. (пряма участь органів влади в інвестиційній діяльності);
По"друге, окрім спеціальних методів дослідження, непряме регулювання (стимулювання інвестиційної
навіть візуальне вивчення ієрархічної системи несе знач" діяльності, створення сприятливого інвестиційного
не навантаження: дозволяє виявити бреші у викорис" клімату); інфраструктура регулювання (рис. 1).
танні методів і інструментів регулювання і заповнити їх.
Ієрархічну систему методів і інструментів регулюван"
По"третє, систематизація методів і інструментів регу" ня інвестиційної діяльності можна використати для роз"
люючої дії дозволяє здійснювати вибір найбільш ефектив" робки інвестиційної політики, а також в якості основи для
них методів і інструментів, що забезпечують узгодження розподілу функцій окремих суб'єктів управління, що
інтересів потенційних інвесторів і регіональної системи. здійснюють безпосереднє регулювання інвестиційної
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діяльності в будівельній сфері. На основі цієї системи мож"
на здійснювати оцінку рівня використання кожного мето"
ду або інструменту регулювання інвестиційної діяльності.
Державне регулювання інвестиційного процесу,
покликане не відміняти принципи і механізми ринково"
го господарювання і не замінювати їх директивним уп"
равлінням, а, навпаки, стимулювати створення сприят"
ливих умов для активізації інвестиційної діяльності гос"
подарюючих суб'єктів на основі ринкового механізму.
На діяльність держави щодо регулювання інвести"
ційного процесу впливає стан і рівень розвитку ринко"
вого господарства, рівень його орієнтованості на вирі"
шення соціальних цілей і завдань. Але в усіх випадках
це регулювання є складним процесом, що включає цілі,
суб'єктів, об'єктів і засоби цього регулювання.
Окрім прямої участі в інвестиційній діяльності дер"
жава може регулювати інвестиційно"будівельний процес
як система заходів законодавчого, виконавчого і конт"
ролюючого характеру, здійснюваних правомочними дер"
жавними установами для стимулювання інвестиційної
активності і на цій основі економічного зростання.
Сьогодні інвестиції є невід'ємним атрибутом макроеко"
номічного механізму регулювання економіки. В умовах
ринку будівництво набуває нового економічного змісту,
пов'язаного з вільною динамікою фінансових ресурсів на
відміну від централізованого планування. Ринкові стосун"
ки зумовлюють значне розширення учасників будівельної
діяльності і грунтуються на розвитку конкуренції за вико"
ристання ресурсів. Будівельний комплекс трансформуєть"
ся в інвестиційно"будівельний, що відображає взаємодію
між суб'єктами, що задовольняють власні інтереси на ос"
нові участі в реалізації інвестиційних програм та проектів.
Слід зазначити, що число учасників інвестиційно"
будівельного процесу досить велике і їх функції різно"
манітні, але необхідно відмітити, що ядром інвестицій"
но"будівельної системи виступає замовник (інвестор).
Він фокусує вплив усіх інших елементів, виконуючи
функції ринкового регулятора, координує і контролює
увесь цикл створення і реалізації будівельної продукції.
На наш погляд, склад учасників інвестиційно"буді"
вельної діяльності доцільно представляти в чотирьох
ланках:
1) інвестиційна ланка — система забезпечення інве"
стиційними ресурсами;
2) будівельна ланка — система будівельного вироб"
ництва;
3) промислова ланка — система виробництва і по"
стачань будівельних матеріалів і конструкцій, будівель"
них і дорожніх машин;
4) інфраструктурна ланка — система організацій
виробничої і ринкової інфраструктури.
Інвестиційні ресурси формуються за рахунок заощад"
жень населення, засобів підприємств і організацій, кре"
дитів банків, іноземних інвестицій, доходів від під"
приємницької діяльності, регіональних і муніципальних
позик. Особлива роль в реальному інвестуванні відводить"
ся спеціальним фінансово"кредитним інститутам — інвес"
тиційним банкам, інвестиційним фондам і компаніям.
Будівельна ланка повинна забезпечувати кінцевий ре"
зультат функціонування усього процесу. Якщо в умовах
планової економіки цей результат розглядався як створен"
ня готової будівельної продукції із заданими показника"
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ми якості будівельно"монтажних робіт, то в сучасних умо"
вах при збереженні тих же вимог за якістю на перший план
має виступати мета створення кінцевої будівельної про"
дукції, що забезпечує експлуатаційну рентабельність вве"
дених будівель і споруд. Таким чином, від підрядних орган"
ізацій, що здійснюють на території країни нове будівницт"
во, розширення, реконструкцію і ремонт основних фондів,
вимагається надати об'єктам такі споживчі властивості, при
яких упродовж усього їх життєвого циклу забезпечувати"
меться мінімум експлуатаційних витрат.
Промислова ланка робить для будівництва спеціа"
лізовані знаряддя і предмети праці, певні види послуг.
Склад цієї ланки повинні утворювати промислові підпри"
ємства і виробництва, що відносяться до п'яти галузей
промисловості: промисловості будівельних матеріалів;
скляної промисловості; машинобудування і металооб"
робка; лісова, деревообробна і целюлозно"паперова
промисловість. Базовою промисловістю будівельного
комплексу має виступати промисловість будівельних ма"
теріалів, продукція якої майже повністю споживається у
будівництві. Таким чином, підприємства промисловості
будівельних матеріалів мають утворювати "стаціонарну"
структуру комплексу, а потоки матеріалів і конструкцій
складатимуть головні матеріальні внутрішньокомплексні
зв'язки в системі інвестиційно"будівельного комплексу.
Інфраструктурна ланка поділяється на виробничу і
ринкову складову. До виробничої відносяться: підприє"
мства по ремонту машин, спеціалізовані транспортні
організації, науково"дослідні і проектні організації, ус"
танови по підготовці кадрів. Ринкова інфраструктура
включає територіальні лізингові центри, центри по ціно"
утворенню, органи позавідомчої експертизи проектів,
органи з сертифікацій, тендерних комітетів.
До тих пір, поки не з'явиться чітка стратегія соціаль"
ного і економічного розвитку держави, стримуватиметь"
ся впровадження програмно"цільового планування і уп"
равління. Без програмно"цільового управління немож"
ливе належне прогнозування розвитку будівництва і
управління регіональним та національним розвитком.
У розвинених країнах соціально"економічна стра"
тегія розвитку формується і реалізується як комплекс
середньо" і довгострокових програм, фінансування яких
складає від 50% у США до 80% у Франції усіх бюджет"
них витрат. В Україні ж державні цільові програми
сприймаються спрощено: як декларативні документи
для відповідних органів галузевого або регіонального
управління і суб'єктів господарювання для можливого,
але не обов'язкового отримання ними фінансування або
пільг в ході щорічного бюджетного процесу. Виконан"
ня програм належним чином не контролюється по тер"
мінах і результатах, програми недофінансуються, ство"
рюючи, з одного боку, джерело даремної витрати бю"
джетних коштів, а з іншої — механізм інфляції(як неза"
вершене виробництво) і так званий механізм кризи.
Сьогодні портфель державних програм не прив'яза"
ний до соціальної і економічної стратегій розвитку Ук"
раїни. У країні реалізуються дві сотні державних програм,
тисячі регіональних і місцевих програм і проектів. Усі вони
системно не пов'язані, не погоджені за цілями, терміна"
ми і ресурсами, не забезпечені фінансами і управлінням.
Піклуючись про прогнозованість будівельної діяль"
ності і регіональний та національний розвиток, їх керо"
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ваність, міністерство підтримує ідею значного скорочен"
ня переліку державних програм, переходу від кошторис"
но"витратного фінансування до фінансування, орієнто"
ваного на результат. Обсяг асигнувань має бути достатнім
для досягнення запланованих результатів, а скорочення
або припинення фінансування, що відбивається на пла"
нах будівництва і регіонального розвитку, повинні
здійснюватися тільки за окремою формалізованою про"
цедурою згідно з чіткими і прозорими критеріями.
Таким чином, можна сказати, що вимагає комплек"
сного перегляду регламент як програмно"цільового уп"
равління, так і управління окремими програмами. При
цьому основним механізмом реалізації державної стра"
тегії відносно інвестиційно"будівельного комплексу має
бути комплекс заходів щодо активізації інвестиційної
діяльності у будівництві, що включає:
— концентрацію державних інвестицій на об'єктах,
що забезпечують впровадження нових містобудівних
принципів, архітектурно"будівельних систем, техноло"
гічних, об'ємно"планувальних і конструктивних рішень;
— підвищення рівня координації і якості управлін"
ня інвестиціями, що реалізовуються у рамках адресної
інвестиційної програми та державних цільових програм,
спрямованих на підвищення економічного добробуту
країни, конкурентоспроможності будівельної продукції.
— активне використання механізмів зниження інве"
стиційних ризиків у наукомісткі і високотехнологічні
проекти за рахунок державної підтримки завершальних
стадій досліджень і розробок і доведення їх результатів
до стадії комерційного освоєння;
— активізація розвитку інфраструктури інвестицій"
ного ринку(фондів венчурного фінансування, страхових
агентств, спеціалізованих інформаційних агентств і так
далі), формування ринку інноваційно"орієнтованих інве"
стиційних проектів;
— розробка механізмів участі держави в інвести"
ційних проектах нефінансовими вкладеннями у вигляді
об'єктів інтелектуальної власності;
— активізація діяльності державних банків, держав"
них інвестиційних компаній по відбору і фінансуванню
на зворотній основі інвестиційних проектів будівництва;
— посилення інвестиційної спрямованості в діяль"
ності ринку цінних паперів з метою вдосконалення ме"
ханізму міжгалузевого переливання капіталу;
— вдосконалення і розширення лізингової діяль"
ності;
— перегляд існуючих механізмів і принципів виді"
лення державних гарантій по інвестиційних кредитах.
Роль будівельного комплексу в досягненні страте"
гічних цілей розвитку суспільства визначається тим, що
кінцеві результати досягаються шляхом здійснення інве"
стиційно"будівельних програм і проектів на державно"
му та регіональному рівнях.

ВИСНОВКИ

Кризові явища у будівельному комплексі дали по"
тужний поштовх до переосмислення причин виникнен"
ня проблем і пошуку нових, вільних від докризових не"
доліків механізмів його подальшого розвитку.
Триєдиною місією держави в нових умовах є регу"
лювання макроекономічної ролі будівельного комплек"
су, механізму економічних стосунків його учасників і

забезпечення ефективності проектних рішень.
Державну стратегію регулювання відносно будів"
ництва і його підгалузей необхідно формувати на основі
пізнання об'єктивних прямих і зворотних зв'язків інвес"
тиційно"будівельних процесів, моделювання впливу
структури, економічного механізму і показників розвит"
ку інвестиційно"будівельного комплексу на динаміку
соціального та економічного розвитку держави.
Фінансовий механізм будівельного комплексу необх"
ідно удосконалювати, задіявши нові джерела і форми
фінансування і досягнувши таким чином балансу цілей
стратегічного розвитку і його фінансового забезпечення.
Пріоритетні напрями розвитку будівництва повинні
витікати із стратегій соціального і економічного розвит"
ку держави, державних і регіональних цільових програм.
Результативність і ефективність програм повинні забез"
печуватися професійним плануванням і управлінням,
впровадженням процедури коригування програм, конт"
ролем за фінансуванням і термінами виконання заходів.
Необхідно прискорити розвиток ринкових економічних
стосунків між учасниками будівництва, формування раціо"
нальної регіональної структури, інфраструктури і спеціалі"
зації учасників будівництва, структури капіталу галузі і рівня
капіталізації, удосконалити систему договірних стосунків,
формування вартості, ціни і прибутку учасників будівницт"
ва, достатніх для їх функціонування і розвитку.
Потрібно забезпечити постійне підвищення ефек"
тивності проектних рішень в містобудуванні, будівництві
і капітальному ремонті, враховуючи увесь комплекс вит"
рат упродовж життєвого циклу будівельної продукції,
впровадивши механізм мотивації науково"проектних
організацій по розробці ефективних проектних рішень.
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