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ВСТУП

Стратегічним напрямом підвищення конкурен
тоспроможності економіки є інноваційне спряму
вання інвестиційної діяльності, використання
ефективних наукових розробок. Умовою цього є
підтримка з боку держави і місцевої влади
підприємств, які удосконалюють виробництво,
впроваджують нові розробки, створюють конку
рентоспроможну продукцію. Особливе значення
це має для територій зі значним виробничим і нау
ковотехнічним потенціалом, які можуть реалізу
вати свої переваги і перетворитися на плацдарми
впровадження широкомасштабних інновацій в
економіку країни. Активізація комерційно успіш
ної інноваційної діяльності сприятиме збільшен
ню конкурентоспроможності територіальнови
робничих комплексів через підвищення конкурен
тоздатності його продукції в умовах глобалізації;
наповненню бюджетів, зростанню доходів, покра
щенню якості життя територіальних громад через
наповнення внутрішнього ринку більш зручними,
ефективними (виробленими за прогресивними, ре
сурсоекономними технологіями) товарами, послу
гами.
Розробка теоретикометодологічних засад
інвестиційної діяльності територіальновиробни
чих комплексів ускладнюється тим, що цей напрям
є досить новим у вітчизняній економічній теорії. В
роботах українських вчених О. Алимова, М. Амо
ші, Д. Богині, Б. Буркінського, А. Гальчинcького,
В. Геєця, М. Герасимчука, Б. Данилишина, М. До
лішнього, С. Дорогунцова, В. Коломойцева,
С. Мочерного, В. Симоненка, А. Федорищевої,
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Д. Черваньова, Л. Чернюк, В. Чижової, М. Чума
ченка, О. Шаблія, В. Януковича здебільшого розг
лядаються окремі аспекти проблеми (структурно
галузеві, фінансові, технологічні, регіональні, со
ціальні, інституційні, інфраструктурні, екологічні,
техногенні тощо).
Обгрунтування методологічних і практичних
засад активізації інвестиційної діяльності терито
ріальновиробничих комплексів регіону потребує
розробки нових концептуальних підходів і більш
виважених механізмів розв'язання проблеми, що
стало підставою для вибору теми дослідження.
Метою статі є визначення і обгрунтування
структурних пріоритетів інвестиційної діяльності
територіальновиробничих комплексів.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Конституція України закріпила модель сус
пільнорегіонального устрою, яка посилює роль
територіальних громад у вирішенні "питань місце
вого значення" (ст. 140, 143), а сучасні тенденції
регіоналізації дозволяють тлумачити коло питань
місцевого значення ширше, ніж це мало місце ра
ніше.
Держава законодавчо гарантує територіаль
ним громадам одержання фінансових ресурсів у
обсязі, який забезпечує прийняті соціальні стан
дарти (визначені Європейською хартією). Тери
торіальна громада створює фінансовоматеріаль
ну базу територіального розвитку через фіксовані
частки податків (або цілком), місцеві податки і збо
ри, управляє майном комунальної власності.
За своєю сутністю обидві гілки влади адміні
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стративнотериторіальної одиниці опікуються
перспективами соціальноекономічного розвитку
регіону з відмінностями: виконавча (уповноваже
на державою) забезпечує сталий рівномірний по
ступальний соціальноекономічний розвиток дер
жави через розвиток регіонів; представницька
(уповноважена територіальною громадою) оріє
нтована на пріоритетний розвиток регіону, що
дозволяє їй легітимізувати, так би мовити, суб
'єктивний підхід до свого регіону. Затвердження
програм територіального соціальноекономічно
го розвитку і контроль за їх виконанням Консти
туція поклала на представницьку владу (самовря
дування) (ст. 143), що дозволяє їй запроваджува
ти преференційні заходи щодо підтримки важли
вих (з точки зору соціальноекономічної ефектив
ності) для території галузей, розвитку інфра
структури ринку, підтримки інноваційної діяль
ності тощо. Ознаками самоврядування є під
звітність місцевій громаді, виборність керівних
органів і відсутність підпорядкованості [1, с. 70].
Трансферти з державного бюджету забезпе
чують територіям мінімум соціальних стандартів,
незалежно від ступеня їх соціальноекономічно
го розвитку, промислового потенціалу і природ
них ресурсів, що породжує ряд негативних мо
ментів [2, с 15]. Проте основним джерелом над
ходжень до місцевих бюджетів має бути продук
тивна діяльність. Тому місцеві громади територі
альновиробничих комплексів зі значним промис
ловим і науковотехнічним потенціалом прямо
зацікавлені в зростанні обсягу валової доданої
вартості території, створеної технологіє і науко
містким способом, що веде до збільшення кваліф
ікованої зайнятості, доходів населення, соціаль
них відрахувань, зменшенні соціальних виплат ма
лозабезпеченим, по безробіттю; опосередковано
— в збільшенні надходжень до місцевого бюдже
ту для вирішення соціальноекономічних проблем
(освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечен
ня, культура, правопорядок, невиробнича ін
фраструктура — транспортна, комунальна тощо).
Збільшення продуктивної діяльності веде до зро
стання доходів домогосподарств, розширення
попиту, в т.ч. на продукцію (послуги) територіаль
новиробничого комплексу (продукти харчуван
ня, транспорт, розваги тощо). Ефект мультипліка
тивно зростає вздовж ланцюга: збільшуються об
сяги виробництва, податків, зборів. Тому терито
ріальна громада уповноважує місцеву владу вино
сити стратегічні рішення щодо соціальноеконо
мічного розвитку території з огляду на територі
альні переваги (промисловий і науковотехнічний
потенціал), здійснювати його системне прогнозу
вання, стратегічне планування, моніторинг. Для
ринкової держави соціально орієнтованого типу
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метою економічної політики є створення сприят
ливих умов для наповнення державного і місце
вих бюджетів.
У ринковій економіці істотно діють адмініст
ративні важелі. Але якщо на рівні держави є досвід
їх застосування, то на регіональному рівні тільки
відбувається ринкове інституційне становлення
функцій регіональної виконавчої влади, місцево
го самоврядування за моделлю самоорганізованої
ринкової соціальноекономічної системи, особли
во соціально орієнтованої. Тому адміністративний
фактор при реалізації загальнодержавних і регіо
нальних пріоритетів часто має суперечливий ха
рактер (коли має бути ринковим — є адміністра
тивним, і навпаки). Урівноваження регіональних і
загальнодержавних цілей розвитку відбувається
на рівні взаємодії центральної і регіональної ви
конавчої влади та місцевого самоврядування, яке
в Україні перебуває в досить нерозвиненому стані
і не відповідає наявному етапу побудови демокра
тичного суспільства. Стратегія і тактика місцевої
влади обох гілок по досягненню консенсусу цілей
державного і регіонального рівнів щодо принци
пово нових соціальноекономічних явищ перебу
вають в стадії формування.
Аналіз сучасних тенденцій регіоналізації в
Україні дозволяє зробити висновок, що така до
мінанта вибудовується по горизонталі управлін
ня (рівень регіону): розбудовуються засади де
мократичного суспільства через врахування во
левиявлення територіальних громад (діє оберне
ний зв'язок), відтворюються і комплексно розви
ваються в ринкових умовах територіальновироб
ничі комплекси (в адміністративних межах), роз
виваються взаємодія місцевої влади з промисло
вофінансовими угрупуваннями, крупними кор
пораціями, які є стабілізаторами економічного
зростання територій; здійснюються заходи по
наповненню місцевих бюджетів через сприяння
місцевим підприємствам, залучення інвестицій;
розвиток інфраструктури ринку, інноваційної
діяльності тощо. Хоча іноді території, що отри
мали статус СЕЗ, застосовують пільги в якості
"щілини" в кордоні для пільгової перевалки
імпорту або не використовують надані їм мож
ливості зростання.
По вертикалі здебільшого йдуть деструктивні
процеси: держава механічно перерозподіляє час
тину коштів центрального бюджету між місцеви
ми бюджетами незалежно від зусиль територій
збільшити податкові надходження, чим ство
рюється споживацькі настрої в депресивних регі
онах, де місцева влада і громада є пасивними і не
намагаються збільшити ефективність соціально
економічного розвитку. Адже всі території мають
резерви зростання (окрім територій лиха — зона
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відчуження ЧАЕС), депресивності можуть обгрун
товано ініціювати створення СЕЗ. Набувають
суб'єктивного характеру критерії надання тери
торіям статусу СЕЗ: територія має відносно мало
резервів розвитку або їх не має взагаллі. У тери
торій, де задіяні механізми інтенсифікації розвит
ку, втрачається мотивація, оскільки доводиться
більше віддавати бідним територіям.
Підхід до продажу державних активів струк
туроутворюючих територіальновиробничих ком
плексів, має бути виваженим, оскільки ними може
заволодіти деструктивний інвестор (конкурент) з
достатніми фінансовими можливостями, який зап
ропонує більшу ціну, ніж інсайдери. Він може
ліквідувати підприємство у такий спосіб і нанести
шкоду територіальній громаді. Отже, вони мають
бути захищеними від приватизаційних процесів
такого роду.
Світова практика ринкового господарства ви
робила важливі для регіональної самоорганізації
ринкового суспільства механізми продуктивної
економічної взаємодії різних форм власності по
спільному управлінню господарськими об'єктами
через представництво в управлінні усього діапа
зону інвесторів, в т.ч. територіальної громади. Так,
протягом останніх 150 років у одній з найбільш
благополучних країн світу Швейцарії базові галузі
економіки (енергетика, в т.ч. атомна, зв'язок, те
лекомунікації, ВПК, транспорт, кантональні бан
ки) знаходиться у суспільній власності. Референ
дум щодо часткової лібералізації ціноутворення і
доступу до електромереж приватних операторів
підтвердив негативне ставлення громадськості до
цієї пропозиції і залишив згадані галузі у
суспільній власності під громадським контролем.
Співвласниками базових галузей Швейцарії здеб
ільшого є господарські управління муніципалі
тетів, уряди кантонів (областей), кантональні пар
ламенти, галузеві виробничі об'єднання, науково
дослідні інститути, державні установи; державні,
приватні та засновані на корпоративній власності
підприємства, банки; робітники підприємств,
суміжні підприємства. Такий розподіл власності,
заборона на відчуження та зміну форми власності
закріплені законодавчо [4, с. 112]. Вирішальним
фактором тут є здатність власників забезпечити
баланс інтересів, ефективне виробництво, конт
роль над фінансовими потоками і їх використан
ня на науковотехнічний, технологічний, соціаль
ний, природоохоронний розвиток підприємств.
Контроль над ціноутворенням не дозволяє розви
ватися структурним диспропорціям, які можуть
ініціювати переважне вкладання коштів у певні
галузі економіки і стагнацію інших. Це створює
збалансований по галузям економіки і промисло
вості господарський комплекс при збереженні за
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державою функцій по стимулюванню високих тех
нологій, експорту.
Отже, комплексна власність з представницт
вом регіональної влади, робітників, постачаль
ників, суміжників, фінансових закладів має знач
ний досвід продуктивного з соціальноекономіч
ної точки зору функціонування і є доцільною для
застосування в Україні. Держава у такий спосіб
отримає можливість свідомо формувати ефектив
ного власника підприємства, який за такої конфі
гурації інтересів виведе його на високий виробни
чотехнологічний рівень, сформує збутову програ
му і при цьому врахує інтереси всіх сторін —
підприємців, робітників підприємства, менеджмен
ту, місцевої влади і економіки країни. Баланс прав
та інтересів пулу інвесторів може стати підставою
для участі в спільних інвестиційних проектах сер
йозних інвесторів, в т.ч. іноземних. В іншому ви
падку кращі стратегічні підприємства України про
довжуватиме приватизувати офшорний капітал,
який вивозитиме прибутки за межі країни, а на
ціональний капітал отримає лише ті крихти, що
залишаться після них.
Адміністративнотериторіальна реформа в
напрямі укрупнення адміністративних суб'єктів
сприятиме формуванню самодостатніх територі
альновиробничих комплексів і територіальних
громад, які матимуть достатні фінансові ресурси
для забезпечення населенню гарантованого рівня
громадських послуг і активізації регіонального
розвитку [3]. Наявний територіальноадміністра
тивний устрій створює перешкоди комплексному
розвитку територій, коли райони залишаються без
бюджетоутворювальних промислових підпри
ємств, які адміністративно знаходяться в містах
обласного підпорядкування, куди виїжджає на
роботу працездатне місцеве населення і де воно
сплачує податки з своїх заробітків. Внаслідок цьо
го 70—80% районів є дотаційними [6, с. 8].
Посилити взаємну економічну інтеграцію те
риторій можна шляхом укладання міжобласних
угод про співробітництво, взаємовигідний товаро
обмін [5, с. 8]. До встановлення дійсно ринкових
самовідновлюваних і саморегулюючих механізмів
та для запобігання деструктивній дії міжрегіо
нальної конкуренції (яка перевищує межі конст
руктивної) центральні органи влади можуть взя
ти на себе роль координації при узгодженні мас
штабу участі підприємств регіонів (фінансового,
науковотехнічного, кадрового забезпечення, ви
робництва, реалізації тощо) при реалізації круп
них, в т.ч. високотехнологічних інвестиційних про
ектів, зокрема міжнародних, за організаційним
типом консорціуму. Інакше міжрегіональна кон
куренція матиме чітко виражений деструктивний
характер.
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Для авіабудівників України в перспективі доц
ільно об'єднати зусилля і брати більш активну
участь у міжнародній кооперації, оптимізувати
кількість власних конструкторських розробок за
рахунок зменшення їх числа і підвищення якості
та технологічної новизни. Міжнародна високотех
нологічна кооперація дозволить підвищити техно
логічний рівень власного виробництва.
Зазначена стратегія і тактика вбачається єдино
доцільною для реалізації технологічних переваг
промислової і науковотехнічної ланок, оскільки
в умовах подальшої лібералізації внутрішнього
ринку України нижча конкурентоспроможність
високотехнологічної техніки, виробленої в Ук
раїні, призведе до катастрофічних явищ в авіабу
дуванні.
Отже, структурними пріоритетами інвести
ційної діяльності в галузевому і технологічно
му аспектах є більш повне використання науко
вотехнічного потенціалу; збільшення у валово
му випуску продукції частки валової доданої
вартості, створеної найбільш технологічним чи
ном; в інституційному — формування ефектив
ного господаря територіальновиробничих ком
плексів в собі територіальної громади, ширше
запровадження комплексної власності з широ
ким колом учасників, в т.ч. територіальних гро
мад, відновлення функцій держави щодо управ
ління своєю власністю; визначення долі держав
них активів, яких вона хоче позбутися; подаль
ша децентралізація державного управління та
перерозподіл повноважень між центральними і
регіональними гілками влади та між виконавчою
і представницькою (місцевим самоврядуванням)
за моделлю соціально орієнтованої ринкової
економіки, створення системи підтримки місце
вих виробників, що поряд з заходами держав
ної підтримки покращить перспективи транс
формації відносин власності. В організаційно
му плані важливе прискорення регіонального та
промисловофінансового структурування, що
уможливить концентрацію ресурсів на пріори
тетних напрямах соціальноекономічного роз
витку.
ВИСНОВКИ

Аналіз перспектив розвитку дозволяє зроби
ти висновки, що структурними пріоритетами інве
стиційної діяльності територіальновиробничих
комплексів у галузевому і технологічному аспек
тах є більш повне використання науковотехніч
ного потенціалу; збільшення у валовому випуску
продукції частки валової доданої вартості, ство
реної найбільш технологічним чином, відновлен
ня участі територіальновиробничих комплексів у
кооперації, в т. ч. міжнародній; в інституціональ
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ному — формування ефективного господаря те
риторіальновиробничих комплексів у особі тери
торіальної громади, подальша децентралізація
державного управління та перерозподіл повнова
жень між центральними і регіональними гілками
влади та між виконавчою і представницькою
(місцевим самоврядуванням) за моделлю со
ціально орієнтованої ринкової економіки, ство
рення системи підтримки місцевих виробників, що
поряд з заходами державної підтримки покращить
перспективи трансформації відносин власності на
підприємствах; в організаційному плані важливим
є прискорення регіонального та промислово
фінансового структурування, що уможливить
концентрацію ресурсів на пріоритетних напрямах
соціальноекономічного розвитку.
Важливою передумовою ефективної інвести
ційної діяльності територіальновиробничих ком
плексів є більш широка участь місцевої влади в
прогнозуванні, стратегічному плануванні і уп
равлінні регіональних соціальноекономічних про
цесів, передбачення регіональною владою обох
гілок стратегічних перспектив розвитку територ
іальновиробничих комплексів і розробка тактич
них заходів для реалізації його конкурентоспро
можних переваг.
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