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За результатами аналізу наукових джерел у сфері державного управління, економіки визна�
чено, що характерними рисами організаційної структури управління сферою інвестицій в Ук�
раїні є складність та розгалуженість системи органів влади, до компетенції яких входять пи�
тання інвестиційної діяльності, а також висока міра бюрократії державної інвестиційної пол�
ітики.

Доведено, що на сьогодні державне управління інвестиційним розвитком економіки
здійснюється на державному та регіональному рівнях різними державними структурами і пред�
ставники кожної зі структур мають власні повноваження щодо реалізації інвестиційної політи�
ки. Водночас основною метою державного управління процесом залученням інвестицій є роз�
виток економіки держави та створення сприятливого інвестиційного клімату, який необхідний
для модернізації та інноваційного оновлення господарської діяльності.

Обгрунтовано тезу про те, що на практиці найбільшого успіху можна досягти, коли регулю�
вання інвестиційної діяльності буде нести цілеспрямований характер і буде складовою загаль�
ної стратегії розвитку економіки. Інакше кажучи, держава стає одним з учасників інвестицій�
ного процесу, маючи власну політику, спрямовану на вирішення економічних та соціальних
проблем. Таким чином, формується державна інвестиційна політика, яка передбачає створен�
ня реальних можливостей і умов для інвестування, а також активну участь держави у розвитку
інвестиційного ринку.

Досліджено, що на сьогодні Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського госпо�
дарства України, наразі, найбільше розвиває такі механізми державного управління залучен�
ням інвестицій:

— індустріальні парки;
— державна реєстрація інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;
— державний супровід інвесторів в Україні.
Зазначено, що залучення інвестицій до індустріального парку має певні переваги як для дер�

жави та місцевих громад, так і для самих учасників таких парків. Але досі відсутня інформація
стосовного того, наскільки економічно ефективним є функціонування існуючих парків в Україні.
Попри це, індустріальні парки в Україні продовжують реєструватися. Акцентовано увагу на важ�
ливості підписання Урядом України Угоди з Організацією економічного співробітництва та роз�
витку стосовно приєднання діяльності останньої до умов Декларації про міжнародні інвестиції
та багатонаціональні підприємства. Такий захід сприяв наданню Україні допомоги щодо зап�
ровадження міжнародних стандартів проведення інвестиційної діяльності та підвищення со�
ціальної відповідальності бізнесу.

According to the analysis of scientific sources in the sphere of public administration, the economy
has been determined that the characteristic features of the organizational structure of investment
management in Ukraine are the complexity and ramifications of the system of government bodies,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізація економічних процесів, збільшення кон�

куренції за іноземні інвестиції, перевага інвестиційних

відносин між країнами світу та посилення процесу за�

лучення внутрішніх інвестицій до розвинутих галузей

економік держав мають все більший вплив на розвиток

господарської діяльності, яка зумовлює посилення ува�

ги до дослідження теми державного управління інвес�

тиційним розвитком економіки.

Зараз Україна не може повною мірою нарощувати

залучення внутрішніх інвестицій, так само як і не може

на високому рівні конкурувати за іноземні інвестиції

внаслідок: політичної нестабільності, критичного стану

фінансового сектора зокрема та державної економіки

загалом фактичного самоусунення органів державної

влади від управління інвестиційними процесами, висо�

кого рівня корупції у суспільних відносинах, і звідси —

відсутності сприятливого інвестиційного клімату та об�

грунтованої фінансової та економічної політики.

which are responsible for investment activities, as well as a high degree of bureaucracy of public
investment policy.

It is proved that, to date, the state management of investment development of the economy is
carried out at the state and regional levels by different state structures and representatives of each
of the structures have their own powers to implement the investment policy. At the same time, the
main purpose of the state management of the process of attracting investments is to develop the
economy of the state and to create a favorable investment climate, which is necessary for the
modernization and innovative renewal of economic activity.

It is substantiated that in practice, the greatest success can be achieved when the regulation of
investment activity will be purposeful and will be an integral part of the overall economic development
strategy. In other words, the state becomes one of the participants in the investment process, having
its own policy aimed at solving economic and social problems. Thus, a state investment policy is
formed, which provides for the creation of real opportunities and conditions for investment, as well
as the active participation of the state in the development of the investment market.

It is researched that, today, the Ministry of Development of Economy, Trade and Agriculture of
Ukraine, at present, most develops such mechanisms of public administration of attraction of
investments as:

— industrial parks;
— state registration of investment projects in priority sectors of the economy;
— state support of investors in Ukraine.
It is noted that attracting investments to the industrial park has certain advantages for both the

state and local communities, as well as for the participants of such parks themselves. But there is
still no information on how cost�effective the operation of existing parks in Ukraine is. Despite this,
industrial parks in Ukraine continue to register. Attention is drawn to the importance of the signing
by the Government of Ukraine of the Agreement with the Organization for Economic Co�operation
and Development regarding the accession of the latter to the terms of the Declaration on International
Investments and Multinational Enterprises. Such an event helped assist Ukraine in introducing
international standards for investment activities and enhancing corporate social responsibility.

Ключові слова: механізми державного управління інвестиційним розвитком економіки, Закон України

"Про індустріальні парки", інструменти економічного зростання, державний супровід інвесторів в Україні,

державна реєстрація інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки.

Key words: mechanisms of public administration of investment development of economy, Law of Ukraine "On

industrial parks", instruments of economic growth, state support of investors in Ukraine, state registration of

investment projects in priority sectors of the economy.

Поза тим, спостерігається тенденція до відтоку ка�

піталу за кордон та вкрай непропорційний галузевий і

регіональний розподіл державних ресурсів, який фор�

мує недосконалу структуру економіки "нерозвиненого"

типу та значно зменшує її конкурентоспроможність, зу�

мовлюючи технологічне гальмування економічних про�

цесів, чим підвищує залежність українських товарови�

робників від кон'юнктури світових ринків, збільшуючи

фінансування зарубіжних економік. Таким чином, сут�

тєва частка заощаджень не перетворюється на інвестиції

і канали міжгалузевого припливу капіталів залишають�

ся нерозвиненими.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Зокрема питання актуальних проблем державного

управління інвестиційним розвитком економіки дослід�

жували Н. Хохлов [1] та В. Мортіков, які розглядали

вплив зовнішніх факторів на економіку держави, зумов�
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лених інвестиціями. В. Федоренко [2] проводив аналіз

позитивних чинників, що зумовлюють вплив на надход�

ження іноземних інвестицій в економіку України. К. Ілля�

шенко [3] вивчав питання зниження інвестиційних ри�

зиків для підвищення ефективності залучених інвес�

тицій. О. Федорчак [4, c. 137] зазначає, що в Україні за

роки незалежності існувало багато чиновників і бюрок�

ратичних структур, покликаних регулювати залучення

інвестицій.

МЕТА СТАТТІ
Мета дослідження, результати якого викладено у цій

статті, полягає у тому, щоб дослідити сучасний стан

механізмів державного управління інвестиційним роз�

витком економіки в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Процеси інтеграції та глобалізації, що спостеріга�

ються у сучасній світовій економіці, визначають цент�

ральне місце інвестицій у сталому розвитку господарсь�

кої діяльності нашої держави. Ефективне впроваджен�

ня інвестиційної політики на сучасному етапі, може ста�

ти основою для швидкого розвитку економіки нашої

держави, підвищить конкурентоспроможність під�

приємств, а також забезпечить можливість їх повноцін�

ної інтеграції у соціально�економічний простір Євро�

пейського Союзу.

На мою думку, для того, щоб підвищити інвестицій�

ну активність підприємств, на рівні держави, має вико�

нуватися ряд певних умов. Наприклад, має формувати�

ся та впроваджуватися зважена інвестиційна політика,

має розвиватися належне інфраструктурне забезпечен�

ня інвестиційних процесів, створюватися сприятливий

інвестиційний клімат тощо. В

той же час, на регіональному

рівні має здійснюватися роз�

робка та реалізація регіо�

нальних проектів та програм

інвестиційного розвитку зад�

ля сприяння ефективному

проведенню інвестиційної

політики.

На сьогодні Міністерство

розвитку економіки, торгівлі

та сільського господарства

України наразі найбільше

розвиває такі механізми дер�

жавного управління залучен�

ням інвестицій:

— індустріальні парки;

— державна реєстрація

інвестиційних проектів у пріо�

ритетних галузях економіки;

— державний супровід

інвесторів в Україні.

Детальніше розглянемо

кожний із зазначених ме�

ханізмів.

Індустріальні парки. Роз�

виток індустріальних парків

визначається одним із най�

пріоритетніших напрямів роз�

витку економіки в Україні. У працях таких учених: О. Єго�

рова, Л. Беновська, О. Молдован, А. Павлюк, В. Гала�

сюк висвітлюється дане питання. Автори збігаються у

думці, що майбутня перспективність індустріальних

парків в Україні пояснюється успішністю розвинених

індустріальних держав, де такі парки є достатньо ваго�

мим інструментом економічного зростання.

На мою думку, потрібно звернутися до "букви зако�

ну", щоб розібратися у тому, як держава планує розвива�

ти дану сферу. Згідно з визначенням, яке надає Закон

України "Про індустріальні парки" від 20.12.2015 № 5018�

VI [5], індустріальний парк є територією, яка визначена

ініціатором створення індустріального парку (органом дер�

жавної влади, або місцевого самоврядування, які здійсню�

ють право власника на землю від імені українського наро�

ду; юридичною, або фізичною особою, яка є власником,

або орендарем земельної ділянки) та облаштована відпо�

відною інфраструктурою, згідно з містобудівною докумен�

тацією. У межах цієї території учасники індустріального

парку мають право займатися господарською діяльністю

у сфері переробної промисловості, діяльністю у сфері те�

лекомунікацій, інформаційній сфері, вести науково�досл�

ідну діяльність на засадах, визначених даним Законом та

договором про проведення господарської діяльності у

межах території індустріального парку.

Стаття 4 цього Закону [5] визначає засади щодо

розгортання і функціонування індустріальних парків на

території України, основними із яких є:

— публічний доступ до інформації щодо можливості

використання землі для розгортання індустріальних

парків;

— гарантування прав на земельні ділянки, які зна�

ходяться у межах індустріального парку;

Рис. 1. Переваги розвитку індустріальних парків в Україні
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— можливість конкуренції у виборі керуючої компанії

на землі, які є комунальною, або державною власністю;

— державне стимулювання залучення інвестицій до

індустріальних парків;

— підтримка держави у створенні індустріальних

парків тощо.

У цьому контексті, варто окреслити переваги роз�

витку індустріальних парків в Україні, що нами зробле�

но в межах рисунка 1.

Як бачимо, залучення інвестицій до індустріально�

го парку має певні переваги як для держави та місцевих

громад, так і для самих учасників таких парків. Але досі

відсутня інформація стосовного того, наскільки еконо�

мічно ефективним є функціонування існуючих парків в

Україні. Попри це, індустріальні парки в Україні продов�

жують реєструватися.

Відповідно до Закону України "Про індустріальні

парки" від 20.12.2015 № 5018�VI [5] та Положення, зат�

вердженого постановою Кабінету Міністрів України від

20.08.2014 № 459 [6], Міністерство розвитку економі�

ки, торгівлі та сільського господарства України формує

та реалізує державну політику стосовно створення і

функціонування індустріальних парків.

Створення перших індустріальних парків в Україні

почалось у 2014 році. На кінець року було зареєстрова�

но вже 12 парків. Згідно з даними сайту Міністерства

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

України, станом на 07.10.2019, в Україні зареєстрова�

но 42 індустріальні парки. На рис. 2 зображено динамі�

ку створення індустріальних парків в Україні.

Державна стратегія регіонального розвитку на період

до 2020 року окреслює, що одним із пріоритетних на�

прямів залучення інвестицій в регіони є розбудова ме�

режі індустріальних парків, а також надання державної

підтримки суб'єктам, які створюють такі парки [7]. За

інформацією Департаменту залучення інвестицій

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського

господарства України державна підтримка створення і

функціонування індустріальних парків передбачає [8]:

— виділення коштів із Державного фонду регіо�

нального розвитку для фінансування проектів розбудо�

ви інфраструктури індустріальних парків, якщо вони

співфінансуватимуться коштами з місцевих бюджетів,

на рівні 10 % від їх вартості за кошторисом;

— звільнення від дольової участі у розвитку місце�

вої інфраструктури, якщо будівництво об'єктів відбу�

вається суб'єктами індустріальних парків у межах відпо�

відних індустріальних парків;

— звільнення від сплати ввізного мита, якщо суб'єк�

ти індустріального парку ввозять обладнання, або ком�

плектуючі до нього, матеріали, які вироблені не в Ук�

раїні, з метою облаштування індустріального парку та

здійснення, в його межах, господарської діяльності.

Щодо інших можливостей державної підтримки,

суб'єкти індустріальних парків, також, можуть скорис�

татися додатковими інструментами та механізмами, пе�

редбаченими законодавством, а саме:

— звільнення від сплати ввізного мита на товари,

мета ввезення яких — інвестування на підставі зареєст�

рованих договорів, або на товари, які були ввезені як

внесок іноземного інвестора до статутного капіталу

підприємства з іноземним капіталом;

— ввезення товарів за пільговими ставками ввізно�

го мита (до 0%), які походять з держав, що є членами

Світової організації торгівлі, або з тих країн, з якими

Україною були укладені двосторонні, або регіональні,

угоди стосовно режиму найбільшого сприяння (в тому

числі, з Канадою та Європейським Союзом);

— ввезення без сплати ввізного мита обладнання,

що може працювати на відновлюваних джерелах енергії,

ввезення енергозберігаючого устаткування та мате�

ріалів, засобів вимірювання, контролю та управління

витратами паливно�енергетичних ресурсів, механізмів

та матеріалів, що використовуються для виробництва

альтернативних видів палива, або енергії, з відновлю�

ваних джерел енергії.

Державний супровід інвесторів в Україні. 15 берез�

ня 2017 р. Урядом України було підписано Угоду з

Організацією економічного співробітництва та розвит�

ку стосовно приєднання діяльності останньої до умов

Декларації про міжнародні інвестиції та багатонаціо�

нальні підприємства. Такий захід сприяв наданню Ук�

Рис. 2. Динаміка створення індустріальних парків в Україні
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раїні допомоги щодо запровадження міжнародних стан�

дартів проведення інвестиційної діяльності та підвищен�

ня соціальної відповідальності бізнесу. Відповідно до

цього, було створено Національний контактний пункт

при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сіль�

ського господарства України [9].

Згідно з пунктом 11 глави I "Поняття та принципи"

Керівних принципів Організації економічного співробі�

тництва та розвитку для багатонаціональних під�

приємств, ті уряди, які дотримуються Керівних прин�

ципів, будуть їх реалізовувати та заохочувати компанії

до їх використання. Уряди мають створити Національні

контактні пункти для просування Керівних принципів та

виступатимуть в якості майданчика для обговорення всіх

питань, що стосуються Керівних принципів. Таким чи�

ном, цей крок сприяв підвищенню професіоналізму та

ділової культури державних службовців у наданні по�

слуг інвесторам.

Крім того, частина II, параграфа 1 передбачає, що

ті держави, що дотримуються Керівних принципів, ма�

ють створювати Національні контактні пункти для підви�

щення ефективності Керівних принципів через прове�

дення рекламних заходів, обробки запитів та сприяння

вирішенню питань, що виникають у зв'язку з впровад�

женням Керівних принципів. Профспілки, бізнес�асо�

ціації, компанії та інші неурядові організації та зацікав�

лені сторони мають бути поінформовані про наявність

таких активностей.

Таким чином, Національний контактний пункт, який

було створено в Україні, сприяє підвищенню ефектив�

ності Керівних принципів Організації економічного

співробітництва та розвитку для багатонаціональних

підприємств та вирішенню питань, пов'язаних з їх вико�

нанням [10].

Поза тим, у кожному регіоні Україні є посадові осо�

би — представники регіонів, до сфери повноважень

яких відносяться питання сприяння інвестиційній діяль�

ності і в яких інвестори можуть отримати консультацію

щодо об'єктів інвестування. Їх контакти, а також карту

інвестиційних контактних пунктів, розташованих по ре�

гіонах, можна знайти на сайті Міністерства розвитку еко�

номіки, торгівлі та сільського господарства України [11].

Державна реєстрація інвестиційних проектів у пріо�

ритетних галузях економіки. На початку 2013 року на�

брав чинності Закон України "Про стимулювання інвес�

тиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з

метою створення нових робочих місць" від 06.09.2012

№ 5205 [12], який визначає основи державної політики

в інвестиційній сфері до 2032 року, положення якого

спрямовані на створення сприятливого клімату для роз�

витку інвестиційної діяльності у нашій державі. Для при�

ведення в дію механізму стимулювання, визначеного

даним Законом, Кабінет Міністрів України прийняв по�

станову "Про затвердження Порядку відбору, схвален�

ня та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних

галузях економіки та вимог до таких проектів" від

14.08.2013 № 715 [13] та розпорядження "Про затвер�

дження переліку пріоритетних галузей економіки" від

14.08.2013 № 843�р [14]. Згідно з цим Порядком,

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільсько�

го господарства України було затверджено ряд важли�

вих наказів, а саме:

— наказ "Про затвердження форми заяви для участі

у відборі інвестиційних проектів у пріоритетних галузях

економіки та інструкції щодо її заповнення" від

12.12.2013 № 1475 [15];

— наказ "Про затвердження форми реєстраційної

картки інвестиційного проекту у пріоритетній галузі еко�

номіки" від 12.12.2013 № 1474 [16].

Однак ці заходи несуттєво збільшили зацікавленість

суб'єктів інвестиційної діяльності та не збільшили їх ак�

тивність. Державні експерти з питань формування інве�

стиційного ринку України вважають, що головними при�

чинами відсутності використання суб'єктів інвестиційної

діяльності стимулюючих механізмів могли стати:

— складна та бюрократична процедура відбору та

затвердження інвестиційних проектів;

— занадто жорсткі вимоги до проектів під час відбо�

ру та їх подальшого виконання;

— постійні зміни до податкового законодавства.

ВИСНОВКИ
Отже, можна дійти висновку, що, наразі, аналіз

факторів впливу на іноземні інвестиції не може бути

здійснений до кінця, враховуючи постійну трансформа�

цію глобального економічного середовища, яка змінює

пріоритети обрання стимулів для залучення інвестицій

в економіку держави та потребує неперервного адапту�

вання теоретичних досліджень до змін економічних про�

цесів. Для подальшого покращення інвестиційного

клімату та іміджу України актуальним залишається пи�

тання удосконалення організаційно�правової бази дер�

жавного управління інвестиційною діяльністю для підви�

щення дієздатності механізмів забезпечення сприятли�

вого інвестиційного клімату та побудови міцної основи

збереження та підвищення конкурентоспроможності

вітчизняної економіки.

Література:

1. Хохлов Н.П. Актуальне проблемы инвестицион�

ного обеспечения экономического роста / Н.П. Хохлов

// Економіка і регіон: наук. вісн. — Полтава: ПолтНТУ,

2005. — № 2. — С. 8—10.

2. Федоренко В.Г. Інвестування: підручник / В.Г. Фе�

доренко. — 2�ге вид., перероб і доп. — К.: Алерта, 2008. —

448 с.

3. Ілляшенко К.В. Можливості підвищення ефектив�

ності інвестицій за рахунок зниження ризиків / К.В.

Ілляшенко // Економіка і регіон: наук. вісн. — Полта�

ва: ПолтНТУ, 2007. — № 2. — С. 75—77.

4. Федорчак О. Інституціалізація державного управ�

ління інвестиційною діяльністю в Україні [Електронний

ресурс] / О. Федорчак // Державне управління та

місцеве самоврядування. — 2017. — Вип. 4. — С. 136—

148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

dums_2017_4_21

5. Закон України "Про індустріальні парки" від

20.12.2015 № 5018�VI [Електронний ресурс]. — Режим

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/5018�17

6. Постанова Кабінету Міністрів України "Питання

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільсько�

го господарства" від 20.08.2014 № 459 [Електронний

ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/459�2014�%D0%BF



Інвестиції: практика та досвід № 24/2019148

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

7. Додаток 3 до Стратегії [Текст]: Державна стра�

тегія регіонального розвитку на період до 2020 року від

6 серпня 2014 р. № 385 "ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗ�

ВИТКУ РЕГІОНІВ" https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/385�2014�%D0%BF#n11

8. Презентація "Індустріальні парки в Україні"

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільсько�

го господарства [Електронний ресурс]. — Режим до�

ступу: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk�

U A&id= 6 46 3 d 3b a �a a 13 � 4e 5 4� 8 db 9 � 0f 3 66 4 2c �

43d9&tag=IndustrialniParkiVUkraini

9. Міжнародні стандарти інвестиційної діяльності та

відповідальної бізнес�поведінки — Міністерство еконо�

мічного розвитку і торгівлі україни [Електронний ре�

сурс]. — Режим доступу: https://ncp.gov.ua/

10. Про НПК — Міністерство економічного розвит�

ку і торгівлі україни [Електронний ресурс]. — Режим

доступу: https://ncp.gov.ua/pro�nkp

11. Посадові особи — представники регіонів, до

сфери повноважень яких відносяться питання сприян�

ня інвестиційній діяльності — Міністерство розвитку

економіки, торгівлі та сільського господарства України

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://

www.me.gov.ua/?lang=uk�UA

12. Закон України "Про стимулювання інвестицій�

ної діяльності у пріоритетних галузях економіки з ме�

тою створення нових робочих місць" від 06.09.2012

№ 5205 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/5205�17

13. Постанова Кабінету Міністрів України "Про

затвердження Порядку відбору, схвалення та реєст�

рації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях

економіки та вимог до таких проектів" від 14.08.2013

№ 715 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/715�2013�

%D0%BF

14. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про

затвердження переліку пріоритетних галузей економі�

ки" від 14.08.2013 № 843�р [Електронний ресурс]. —

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

main/843�2013�%D1%80

15. Наказ "Про затвердження форми заяви для

участі у відборі інвестиційних проектів у пріоритетних

галузях економіки та інструкції щодо її заповнення" від

12.12.2013 № 1475 [Електронний ресурс]. — Режим

доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/

RE24753.html

16. Наказ "Про затвердження форми реєстраційної

картки інвестиційного проекту у пріоритетній галузі еко�

номіки" від 12.12.2013 [Електронний ресурс]. — Режим

доступу: № 1474 https://zakon3.rada.gov.ua/laws/

show/z2220�13

References:

1. Khokhlov, N.P. (2005), "Actual problems of invest�

ment support for economic growth", Ekonomika i rehion:

nauk. visn. PoltNTU, vol. 2, pp. 8—10.

2. Fedorenko, V.H. (2008), Investuvannia [Investment],

Alerta, Kyiv, Ukraine.

3. Illiashenko, K.V. (2007), "Opportunities to improve

investment efficiency by reducing risks", Ekonomika i

rehion: nauk.visn. PoltNTU, vol. 2, pp. 75—77.

4. Fedorchak, O. (2017), "Institutionalization of the

state management of investment activity in Ukraine",

Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol.

4, pp. 136�148, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

dums_2017_4_21 (Accessed 20 Nov 2019).

5. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of

Ukraine "On Industrial Parks", available at: https://

zakon.rada.gov.ua/laws/main/5018�17 (Accessed 15

Nov 2019).

6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution

"Issues of the Ministry of Economy, Trade and Agriculture",

available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/

459�2014�%D0%BF (Accessed 15 Nov 2019).

7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution

"On approval of the State strategy for regional develop�

ment for the period up to 2020", available at: https://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/385�2014�%D0%BF#�

n11 (Accessed 20 Nov 2019).

8. Ministry of Economic Development and Trade of

Ukraine (2019), "Presentation "Industrial parks in Ukraine",

available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?l�

ang=uk�UA&id=6463d3ba�aa13�4e54�8db9�0f36642c43d9&�

tag=IndustrialniParkiVUkraini (Accessed 20 Nov 2019).

9. Ministry of Economic Development and Trade of

Ukraine (2019), "International standards for investment

activities and responsible business behavior", available at:

https://ncp.gov.ua/ (Accessed 20 Nov 2019).

10. Ministry of Economic Development and Trade of

Ukraine (2019), "About the PPC", available at: https://

ncp.gov.ua/pro�nkp (Accessed 20 Nov 2019).

11. Ministry of Economic Development and Trade of

Ukraine (2019), "Officials — Representatives of regions

whose areas of responsibility are investment promotion",

available at: http://www.me.gov.ua/?lang=uk�UA

(Accessed 20 Nov 2019).

12. Verkhovna Rada of Ukraine (), The Law of Ukraine

"On Stimulating Investment into Top�Priority Sectors of

Economy for the Purpose of Creating New Workplaces",

available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/

5205�17 (Accessed 15 Nov 2019).

13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution

"On approval of the Procedure for selection, approval and

registration of investment projects in priority sectors of

the economy and requirements for such projects", available

at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/715�2013�

%D0%BF (Accessed 15 Nov 2019).

14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution

"On approval of the list of priority sectors of the economy",

available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/

843�2013�%D1%80 (Accessed 15 Nov 2019).

15. Ministry of Economic Development and Trade of

Ukraine (2013), Order "On approval of the application form

for participation in the selection of investment projects in

priority sectors of the economy and instructions for filling",

available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/

link1/RE24753.html (Accessed 20 Nov 2019).

16. Ministry of Economic Development and Trade of

Ukraine (2013), "On approval of the registration form of

the investment project in the priority sector of the

economy", available at: https://zakon3.rada.gov.ua/

laws/show/z2220�13 (Accessed 20 Nov 2019).

Стаття надійшла до редакції 27.11.2019 р.




