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ВСТУП
На сучасному етапі технологічного розвит�

ку України, основним завданням виступає пе�
реозброєння всіх галузей і регіонів народного
господарства з тим, щоб увійти в число розви�
нених країн, які зможуть освоїти VI техноло�
гічний уклад. Перехід до стійкого економічно�
го зростання — нагальна проблема розвитку
економіки України, успішне вирішення якої, в
першу чергу, залежить від масштабного при�
пливу інвестицій в реальний сектор економіки.
Важливим каталізатором зростання економіки
в даний час є іноземні інвестиції, які виступа�
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ють у ролі резерву розвитку прогресивних ви�
робничих технологій, дозволяють поліпшити
культуру управління за рахунок іноземного
досвіду ефективного менеджменту, розвивати
необхідну для виходу продукції на світовий
ринок інфраструктуру та підвищувати якісний
рівень персоналу[7].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є дослідження ме�

ханізмів формування і реалізації регіональної
структурно�інвестиційної стратегії економіч�
ного росту.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню та узагальненню проблем регіо�
нальної структурно�інвестиційної стратегії
економічного росту присвячено фундамен�
тальні дослідження українських вчених�регіо�
налістів, зокрема глибиною і широтою охоп�
лення досліджуваних проблем характеризу�
ються наукові праці О.М. Алимова, А.І. Амоші,
С.І. Бандура, П.П. Борщевського, В.М. Геєця,
Б.М. Данилишина, М.І. Долішного, С.І. Доро�
гунцова, Л.М. Зайцева, Т.А. Заяць, А.О. Єпіфа�
нова, В.Ф. Євдокимова, В.І. Куценко, І.І. Лукі�
нова, А.С. Лисецького, Ю.П., Лебединського,
Ю.В. Макогон А.Г. Мазура, В.К. Мамутова,
В.Ф. Столярова, Л.П. Симоненка, О.П. Соло�
губ, М.І. Фащевського, В.І. Пили, В.А. Поповк�
іна, М.Ф. Тимчука, Л.Г. Чернюк, М.Т. Чумачен�
ка, В.Ф. Филипенка.

Наукові здобутки вчених мають велике зна�
чення. Проте, проблема управління регіональ�
ним розвитком потребує подальшого дослід�
ження, бо докорінно змінились внутрішні і
зовнішні умови функціонування господарства
регіональних систем, набуває нового значення
і трансформується управління регіональним
розвитком, орієнтуючись на забезпечення ком�
плексності і економічної ефективності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Регіональна інноваційна система розгля�

дається як сукупність державних, приватних та
громадських організацій, іноземних інвесторів,
громадян, а також механізмів їх взаємодії з
впровадження нових знань і технологій. Інно�
ваційна діяльність стає вектором соціально�

економічного зростаннярегіону, а формуван�
ня інноваційної системи регіону грунтується на
наступних базових елементах: розвиток інно�
ваційної інфраструктури, насичені сфери інно�
вацій висококваліфікованими кадрами, удоско�
налення законодавчої бази. Використовуючи
важелі управління, керівники регіонального
рівня впливають на значення вимірних пара�
метрів, що, в кінцевому підсумку, сприяє соц�
іально�економічному розвитку регіону.

У той же час, регіональну інноваційну сис�
тему не можна зводити лише до переліку інди�
каторів і окремих властивостей її елементів.
Формована система покликана забезпечити
здійснення переходу регіону від інерційного до
інноваційного шляху розвитку, з урахуванням
вкладень іноземних інвестицій. Управління
процесами, що відбуваються, забезпечує
підтримку інноваційної активності і виключає
недосконалість та неефективність окремих ла�
нок.

В умовах ринкової економіки, територіальні
утворення конкурують між собою. Території
ведуть боротьбу за залучення інвестицій, ство�
рення нових робочих місць і, в кінцевому
підсумку, за підвищення рівня життя населен�
ня і перспективи інноваційного розвитку. До�
могтися цього можна, покращуючи загальні
умови виробничої діяльності, розвитку бізне�
су, роблячи територію привабливою для про�
живання та тимчасового перебування. При цьо�
му повинна проявлятися інвестиційна ак�
тивність підприємств, організацій та всіх
органів влади і управління. Основними елемен�
тами організаційно�економічного механізму
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Рис. 1. Схема агропродовольчого кластеру
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залучення інвестицій в регіон є: прозора, грун�
товна законодавча система; встановлені фінан�
сові та податкові преференції; наявність інду�
стріальних парків з готовою інфраструктурою;
повна адміністративна підтримка, що виключає
довгі процедури; єдність проектної команди
інвестора та адміністрації області; свобода ви�
бору підрядників і партнерів; виключення при�
хованих і додаткових витрат [6].

Світова та вітчизняна практика демонструє,
що кластерний підхід здатний докорінно зміни�
ти зміст регіональної політики. Керівництво
регіону має усвідомити всі переваги формуван�
ня кластерів, тому використовувати для їх роз�
витку, не тільки власні ресурси, а й приваблю�
вати ресурси організацій, консалтингових та
інших компаній, що мають досвід роботи в про�
ектах по формуванню кластерних систем. Інте�
рес зарубіжних партнерів викликають класте�
ри, пов'язані з АПК, машинобудуванням, нау�
комісткими виробництвами, харчовою промис�
ловістю і виробництвом будматеріалів.

Кластерний розвиток застосовується як
ефективний механізм підвищення конкурен�
тоспроможності економіки території. Успіш�
ність реалізації завдань стратегічного управ�
ління, реалізованих на основі розвитку кластерів
у виробничій сфері, виражена в структурній
перебудові регіональної економіки. Можливо
представити Агропродовольчий кластер (рис.
1), двома напрямами — рослинництвом і тва�
ринництвом.

До даного кластера буде оціночно залуче�
но більше 4% економічно активного населен�
ня.

Продукція агропродовольчого кластера
спрямована на забезпечення внутрішнього рин�
ку продовольчими товарами, зовнішнього рин�
ку — консервами за умови їх виробництва за
інноваційними технологіями та відповідності
стандартам якості. Продукція агропродоволь�
чого комплексу затребувана на внутрішньому
ринку. Частка власних витрат при виробництві
харчової продукції складе 80%.

Значно збільшити обсяг іноземних інвес�
тицій в економіку регіону допоможе продаж
такого продукту, як індустріальні парки. Ство�
рення індустріальних парків з якісною пропо�
зицією майданчиків, обладнаних необхідною
інженерною інфраструктурою для розміщення
нових виробництв, забезпечує збалансовану
індустріальну забудову регіону, узгоджену з
розвитком транспортної, інженерної та соці�
альної інфраструктур, з урахуванням перспек�
тив розвитку трудових ресурсів. Місія техно�
парків полягає у створенні ефективно діючої

системи підтримки та просування науко�
містких, інноваційних проектів від моменту за�
родження наукової ідеї до організації серійно�
го випуску продукції. Вони покликані забезпе�
чити не тільки сприятливі умови для виведення
на ринок наукоємної продукції з високою до�
даною вартістю, а й системний розвиток інфра�
структури підтримки високотехнологічного
бізнесу [1].

Створення промислових зон і технопарків
дозволяє не тільки залучати в регіон виробниц�
тва, орієнтовані на зростаючі внутрішній і
зовнішній ринки, а й закладати заділ для май�
бутнього розвитку регіону. Для залучення
зовнішніх інвестицій повинен бути сформова�
ний і постійно оновлюватися банк даних по
інвестиційним майданчикам та об'єктам неру�
хомості, придатним для розміщення вироб�
ництв, продовжує формуватися сприятливий
інвестиційний імідж області. Повинен бути
організований індивідуальний супровід інвес�
тиційних проектів, здійснюватися моніторинг
їх реалізації, попереджатися критичні ситуації,
пов'язані з реалізацією проектів.

Може бути запропонований ряд заходів
ефективного протистояння загрозам критич�
ного характеру як зовнішнім, так і внутрішнім.
У зв'язку з цим, з'являється необхідність:

— у створенні рівних умов вітчизняним та
іноземним виробникам;

— у залученні сучасних технологій за до�
помогою створення альянсів з діючими украї�
нськими підприємствами,

— у формуванні системи підготовки фа�
хівців для технологічних кластерів, що викори�
стовують сучасне закордонне обладнання.

Активний інвестиційний процес дозволить
створити позитивну динаміку розвитку про�
мисловості в регіоні.

Але внаслідок небажання передавати тех�
нології, ноу�хау, в даний час іноземні інвесто�
ри віддають перевагу створенню на території
України підприємств виключно зі 100% інозем�
ним капіталом [2].

Іноземні інвестиції повинні бути вітчизня�
ним підприємствам традиційної промисловості
джерелом відсутнього капіталу для модерні�
зації виробництв цих підприємств, джерелом
інтелектуальної власності, передової техніки і
технології, управлінського досвіду, які можуть
стати основою вітчизняних розробок конку�
рентоспроможної продукції, підвищення
якості менеджменту, культури виробництва.

Однак практично немає прикладів контрак�
тації, створення спільних підприємств інозем�
них компаній з місцевими профільними това�
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ровиробниками. Інтереси вітчизняних товаро�
виробників не враховуються, не використову�
ються їх величезні можливості. Об'єктивно
стан більшості з них залишається незадовіль�
ним, а умови, в яких вони працюють, непорів�
нянні з умовами, створеними для іноземних
інвесторів. Все це призводить до збереження
периферійного, підпорядкованого становища
регіону в сфері технологічного обміну [4].

На жаль, інноваційна складова згаданих
інвестиційних процесів відсутня, хоча іннова�

ційний шлях розвитку декла�
рується як стратегічний на�
прям для економіки Миколаї�
вської області. Основа забез�
печення сталого сучасного
економічного зростання —
модернізація економіки на
передовій науково�технічній
основі, а не просто збільшен�
ня обсягу промислового ви�
робництва і деяке збільшення
заробітної плати працівників.
Сьогодні іноземні інвестиції в
регіон орієнтовані на ство�
рення промислових зон, а не

на повноцінний цикл від розробки продукції до
її виробництва і реалізації.

Необхідно стимулювати скорочення неви�
користовуваних потужностей, площ, покращу�
вати показники фондовіддачі, продуктивності
праці та інші найважливіші економічні показ�
ники підприємств традиційної промисловості
області. Це, в свою чергу, буде знижувати де�
фіцитність майданчиків в індустріальних зонах,
витрати по організації нових індустріальних
зон.

   2011 . 
(+, -) 

2012 . 
(+, -) 

2013 . 
(+, -) 

2014 . 
(+, -) 

2014 .  
2011 . 
(+, -) 

  +0,6 -1,5 -0,1 -0,2 -1,2 
  

 -3,2 -9,3 -12,1 -5,6 -30,2 

  +0,6 -0,4 +0,7 -1,1 -0,2 
  
 

,    
-10,6 -0,9 +0,4 +3,0 -8,1 

 +17,0 +12,5 +12,0 -10,7 +30,8 
+2,5 +2,2 -0,8 -0,5 +3,4 

  '  -6,8 -2,6 -0,1 +15,0 +5,5 

Таблиця 1. Динаміка структурних змін обороту
організацій виробничої сфери Миколаївської області

в поточних цінах відповідних років, %

  
 

2011 . 
(+, -) 

2012 . 
(+, -) 

2013 .
(+, -) 

2014 .
(+, -) 

2014 .  
2011 .  (+, -) 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  +1,1 -1,6 -0,2 -0,1 -0,8 

  
 -8,2 -9,5 -9,7 -3,9 -31,3 

  +0,8 -0,5 +0,6 -1,0 -0,1
  
 

,   
 

-10,0 -1,1 +0,2 +0,8 -10,1 

 +19,6 +12,4 +9,6 -9,9 +31,7
 +3,0 +3,4 -1,0 -0,5 +4,3 

  '  -6,2 -2,7 +0,1 +15,2 +6,4

Таблиця 2.  Динаміка структурних змін
обороту організацій виробничої сфери Миколаївської області

в порівняних цінах 2011, %

  
 

2011 . 
(+, -) 

2012 . 
(+, -) 

2013 . 
(+, -) 

2014 . 
(+, -) 

 -16,1 -25,0 -20,0 -30,8 

  
 +13,4 +18,5 +17,5 +10,6 

  -9,5 -5,9 -4,3 -7,7 

  
 

,   
 

-4,7 -3,3 -1,6 +13,0 

 -7,8 -5,5 -0,2 -1,9 

 -14,7 -22,2 -28,5 -20,9 

  '  -7,6 -9,4 -13,5 -4,5 

Таблиця 3. Вплив цінового фактору на структурні коефіцієнти ЗЕД виробничої сфери
Миколаївської області, %
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Для визначення ефективності та пропорц�
ійності діючої структури виробничої сфери
регіону, вибору пріоритетів розвитку видів
економічної діяльності прийнятний методич�
ний прийом структурних змін для більш де�
тального аналізу виробничої сфери. Даний
метод інтерпретований стосовно виробничої
сфері регіону, відповідно до чого проводять�
ся розрахунки і отримані оцінки видів еконо�
мічної діяльності, причин структурних зру�
шень і стійкості структури виробничої сфери
регіону [5].

Аналіз структурних змін виробничої сфе�
ри Миколаївської області в поточних цінах по�
казав наступні структурні зрушення з ЗЕД
(табл. 1):

— зниження частки сільського господар�
ства (на �1,2%);

— збільшення питомої ваги торгівлі (на +
3,4%);

— значне зниження питомої ваги видобут�
ку корисних копалин (на �30,2%);

— зниження частки виробництва та розпо�
ділу електроенергії, газу та води (на �8,1%);

— незначне зниження питомої ваги оброб�
них виробництв (на �0,2%);

— збільшення частки будівництва (на +
30,8%);

— збільшення частки транспорту і зв'язку
(на + 5,5%).

З невеликими відхиленнями аналогічна
спрямованість структурних зрушень, характер�

 2011 . 2012 . 2013 . 2014 . 2011–
2014 . 

  
   

  
5,9 4,2 3,7 5,2 11,3 

   
    

  
152,3 146,1 162,0 107,4 254,2 

  
   

 , 2011 . 
7,0 4,4 3,0 4,6 12,1 

   
    

 , 2011 . 
122,8 127,0 137,7 103,3 180,5 

Таблиця 4. Розрахунок структурного галузевого зсуву
у виробничій сфері Миколаївської області,%

Рис. 2. Формування системи інвестиційної безпеки в Миколаївській області
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на для економічного розвитку регіону, оцінена
в порівняних цінах 2011 року, стає найбільш ви�
раженою (табл. 2).

Оцінка впливу цінового фактору на струк�
турні коефіцієнти показує негативний вплив
цінового фактору за видами економічної діяль�
ності виробничої сфери регіону (табл. 3).

Аналізуючи дані в таблиці 3, можна зробити
висновок, що вплив цінового фактору на види
економічної діяльності виробничої сфери було
диференційовано: видобуток корисних копалин,
виробництво та розподілення електроенергії,
газу та води отримували значну надбавку у варт�
існому вираженні, що пояснюється більш швид�
ким зростанням цін на товари та послуги і щоріч�
ним зростанням обороту в даних видах діяльності
під впливом цінового чинника. В інших видах еко�
номічної діяльності відбулися негативні зміни в
структурі виробничої сфери під впливом цін.

Коефіцієнт інтенсивності структурного
зрушення у виробничій сфері регіону (табл. 4)
показує значне зростання в поточних цінах
(11,3%), у порівняних цінах коефіцієнт струк�
турних змін (12,1%). Це дозволяє зробити вис�
новок: чим вище цей індекс, тим більше діюча
структура схильна до структурних змін; отже,
економіка регіону піддана кардинальним
трансформаціям в структурі. Ці характерні
риси притаманні економіці відновлювального
зростання [3].

Пік структурного зрушення відзначався в
2012 році в поточних цінах 5,9% і в порівняних
7,0% і був викликаний значними змінами за та�
кими видами діяльності: видобуток корисних
копалин (3,2% і 8,2%), виробництво та розпод�
ілення електроенергії, газу та води (10, 6% і
10,0%), транспорт та зв'язку (6,8% і 6,2%) та
будівництво (17% і 19,6%).

Позитивний ефект відзначався в 2014
році в порівняних цінах 2011 року за та�
кими видами діяльності: транспорт та зв'я�
зок (в 3,1 раза), будівництво (у 6,6 раза),
обробні виробництва (+ 98,6%).

Основною причиною структурних змін
стали значні інвестиції, що направляють�
ся на відновлення зруйнованих об'єктів
економіки і соціальної сфери регіону в
рамках державних цільових програм.

У цілому аналіз інтенсивності струк�
турних зрушень в економіці регіону пока�
зав, що структура виробничої сфери до�
сить нестійка, структуризація економіки
за весь період не супроводжувалася до�
сягненням позитивних структурних зру�
шень, хоча відзначалися незначні зміни в
структурі виробничої сфери. Зростання

обороту організацій виробничої сфери відбу�
валося в значній мірі за рахунок збільшення
інвестицій, що спрямовуються на відновлення
об'єктів економіки і соціальної сфери регіону,
в рамках державних цільових програм, дифе�
ренціації цін.

Очевидно, що така структура виробничої
сфери в умовах економіки відновлювального
зростання регіону природна, але регіональна
політика повинна бути націлена на стійке еко�
номічне зростання, повинна вимагати прове�
дення структуризації виробничої сфери еко�
номіки регіону та перепрофілювання її спец�
іалізації за допомогою створення кластерів.

Ситуація, що склалася, визначила необ�
хідність розгляду, питань забезпечення еконо�
мічної безпеки діяльності по залученню інозем�
них інвестицій. Для цього необхідна система�
тизація підходів до визначень усіх рівнів еко�
номічної безпеки. Ми розглядаємо економічну
безпеку діяльності по залученню іноземних
інвестицій як систему соціально�економічних
відносин на всіх її рівнях, з позицій протидії
зовнішнім і внутрішнім критичним загрозам. На
рисунку 2 представлена схема формування си�
стеми інвестиційної безпеки Миколаївської об�
ласті.

ВИСНОВОК
Регіональна інвестиційна безпека визна�

чається як такий стан соціально�економічних
відносин регіональної економічної системи,
при якому вона здатна ефективно протистоя�
ти всім загрозам критичного характеру. При
залученні іноземного капіталу, необхідно вра�
ховувати всі рівні безпеки: міжнародний, націо�
нальний та регіональний. Це дозволяє визначи�
ти місце регіональної інвестиційної безпеки і

Таблиця 5. Критерії та індикатори безпеки
з урахуванням факторів інвестиційних ризиків
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виявити єдність процесів забезпечення безпе�
ки на всіх рівнях. На регіональну інноваційну
безпеку при залученні іноземних інвестицій
впливають як чинники, пов'язані з міжнарод�
ною та національною економічною безпекою,
так і пов'язані з економічною безпекою окре�
мих господарюючих суб'єктів і громадян.

Нами виділено такі показники, що характе�
ризують здатність економіки до стійкого зро�
стання:

1. Динаміка зміни валового регіонального
продукту (ВРП) на території.

2. Інвестиційна безпека. Здатність економі�
ки території до зростання і розширеного від�
творення.

3. Виробнича безпека. Здатність виробничо�
го потенціалу адекватно реагувати на падіння
промислового виробництва на території.

4. Науково�технічна безпека. Підтримання
науково�технічного потенціалу територій і збе�
реження провідних вітчизняних наукових шкіл.

5. Зовнішньоекономічна безпека. За�
лежність економіки територій від розвитку ек�
спорту найважливіших видів продукції і про�
довольства.

6. Енергетична безпека. Здатність задоволь�
няти потребу економіки в паливно�енергетич�
них ресурсах.

7. Фінансова безпека. Стійкість фінансової
системи території.

Здатність забезпечення прийнятного рівня
існування на території характеризується на�
ступними показниками:

1. Соціальна безпека.
2. Демографічна безпека. Стійкість до депо�

пуляції на території.
3. Виключення криміналізації суспільства і

сфер господарської та фінансової діяльності на
території.

4. Продовольча безпека. Забезпечення ду�
шового споживання сільськогосподарської
продукції на території відповідно до медичних
норм харчування.

З урахуванням факторів інвестиційних ри�
зиків, нами виділені такі найважливіші критерії
та індикатори безпеки (табл. 5).
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