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ВСТУП
Стійкий розвиток української економіки, у

тому числі в регіональній площині, неможливо
без активізації інвестиційних процесів і росту
ефективності інвестицій у реальний сектор еко-
номіки. У свою чергу ефективність зазначених
процесів багато в чому визначається регулятор-
ними й системними умовами їхнього функціо-
нування, методами організації й керування.

Сучасною наукою накопичено певний дос-
від у проробленні окремих складового проце-
су керування інвестиціями [1]. У дослідженнях
вітчизняних і закордонних учених достатня
увага приділена вивченню видів інвестицій,
оцінці інвестиційної привабливості галузей і те-
риторій, принципам розробки інвестиційної
політики, критеріям відбору пріоритетних
об'єктів інвестування [1; 4].

Однак на практиці дії по керуванню інвес-
тиційними процесами в рамках регіону часто
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виконуються суб'єктами керування не комп-
лексно й приводять до неефективного викори-
стання ресурсів. У цих умовах стає очевидної
необхідність пошуку нових підходів до керу-
вання інвестиційними процесами на регіональ-
ному рівні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Логістика, будучи універсальною наукою,
довела ефективність свого застосування в
різних сферах економічного життя суспільства.
Досліджень в області логістики присвячені ро-
боти таких вчених, як А.У. Альбеков, Б.А. Ані-
кін, Н.В. Афанасьєва, Г.Л. Багієв, О.М. Брин-
цев, A.M. Гаджинским, А.П. Гарнов, Е.А. Го-
ліков, М.П. Гордон, В.В. Дибська, Г.І. Жиц,
М.Є. Залманова, А.В. Зирянов, К.В. Инютина,
С.А. Калашников, С.Б. Карнаухов, Д.Д. Костог-
лодов, В.Н. Менжерес, Л.Б. Миротин, В.І. Мор-
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гунов, Л.А. Мясникова, Ю.М. Неруш, Д.Т. Но-
віков, С.В. Носков, В.І. Одес, Б.К. Плоткін,
Г.М. Покараев, Т.А. Прокоф'єва, В.О. Процен-
ко, О.Д. Проценко, В.М. Пурлик, А.Н. Родни-
ков, Л.А. Русалева, Т.І. Савенкова, В.Г. Санков,
А.І. Семененко, Н.М. Семенов, В.І. Сергєєв,
O.A. Смєхов, Л.А. Сосунова, В.І. Степанов,
С.А. Уваров, В.В. Щербаков, В.А Шумаєв,
Ю.В. Якутін та ін. Разом з тим проблеми вико-
ристання логістики до управління регіональни-
ми інвестиційними процесами не були в повно-
му обсязі досліджені в роботах даних авторів.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є розробка основних теоре-

тичних положень і відповідних практичних ре-
комендацій щодо формування системи логі-
стичної підтримки інвестиційних процесів на
регіональному рівні

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З огляду на особливості інвестиційної ді-

яльності й пов'язаних з нею процесів руху ма-
теріальних, фінансових й інформаційних ре-
сурсів, ефективним для її організації й керуван-
ня може стати логістичний підхід [2].

Інвестиційна пропозиція містить у собі су-
купність об'єктів інвестування у всіх його фор-

мах: знову створювані й основні фонди, що ре-
конструюються, оборотні кошти, цінні папери,
науково-технічна продукція, майнові й інтелек-
туальні права й ін. Процес формування сукуп-
ної інвестиційної пропозиції може бути пред-
ставлений у вигляді логістичної моделі руху
матеріальних і фінансових потоків між госпо-
дарюючими суб'єктами (рис. 1).

На сьогоднішній день область застосуван-
ня логістики дуже широка, це багато в чому по-
яснюється тим, що принципи й методи логісти-
ки показали свою плодотворність й ефектив-
ність у різних сферах господарювання [3]. Ло-
гістика дає відповідь на питання: як оптималь-
но реалізувати ті або інші мети, завдання, як
скоординувати ланцюг діяльності. Отже, логі-
стичний підхід виступає як процес організа-
ційно-аналітичної оптимізації систем, спрямо-
ваний на пошук і реалізацію оптимальних спо-
собів досягнення цілей підприємництва, ко-
мерції, стратегічного керування в регіоні, га-
лузі або національній економіці в цілому.

Особливість застосування методології ло-
гістики в сучасній економіці значною мірою
визначається рівнем логістичної системи. Роз-
різняють три рівні: нижчий (підприємство), се-
редній (декілька підприємства-партнерів) і
інтегральний (галузь, регіон, економіка країни,
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Рис. 1. Логістична модель руху фінансових і матеріальних потоків між господарюючими
суб'єктами в процесі формування сукупної інвестиційної пропозиції
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інтегральних союзів у світовій економіці). Пер-
ший рівень — це рівень мікропотокових про-
цесів — мікрологічний; відповідно середній —
рівень мезологістики й вищий — рівень макро-
логістики. Інвестиційні процеси, що протікають
у регіоні, утворять макрологістичну систему.

Методи й принципи логістики можуть за-
стосовуватися в керуванні тільки в тому випад-
ку, якщо існує реально діюча система, у рам-
ках якої будуть ставитися, і вирішуватися уп-
равлінські завдання. У даному контексті — це
регіональна інвестиційна система (РІС).

Регіональна інвестиційна система в рамках
територіальної економічної структури відно-
ситься до числа функціональних систем, і в цьо-
му змісті вона має самостійність, властивостя-
ми самоорганізації відрізняється власними й
закономірностями в процесі функціонування.

Регіональна інвестиційна система має на-
ступні властивості логістичної системи: керо-
ваність і наявність органу керування, ієрар-
хічність, наявність інформаційних комунікацій,
варіантність поводження, здатність взаємодії
з навколишнім середовищем, складність регіо-
нальної інвестиційної системи, цілісність.

Перераховані системні якості дають підста-
ву говорити про системну єдність РІС, наяв-
ності внутрішніх взаємозалежностеq, строгій
логікі існування й розвитку.

Якщо розглядати РІС як
логістичну систему, то вона
являє собою сукупність керо-
ваної підсистеми (об'єкта ке-
рування) і керуючої підсисте-
ми (суб'єкта керування), що
розташовує відповідними ме-
ханізмами керування інвести-
ційними процесами в регіоні.

Об'єкти керування в регіо-
нальній інвестиційній системі
можуть бути представлені як
потокові процеси.

Як об'єкти керування мож-
на виділити два види потоків:

1) потік інвестиційних ре-
сурсів;

2) інформаційний потік
(статистична, управлінська й
інша інформація).

Суб'єкти керування в ре-
гіональній інвестиційній сис-
темі являють собою сукуп-
ність учасників регіонального
інвестиційного процесу, що
володіють інвестиційними ре-
сурсами й (або) системами

їхнього розподілу. Вони активно взаємодіють
на різних етапах інвестиційного процесу, при
цьому переслідують різні цілі й відображають
власні специфічні інтереси, що обумовлює ба-
гатомірність інвестиційного процесу. При не-
узгодженості інтересів не можна досягти ефек-
тивного впливу на фактори керування, а, отже,
неможливо досягти поставленої мети.

Регіональний інвестиційний процес — це
процес взаємодії суб'єктів й об'єктів регіональ-
ної інвестиційної системи, у ході якого здійс-
нюється стратегічно спрямоване вкладення
різних видів інвестиційних ресурсів з метою
одержання інвестиційного доходу (ефекту) і
наступного відтворення інвестиційних ресурсів
на розширеній основі [1]. Логістична модель
взаємодії керуючих і керованої підсистем ре-
гіональної інвестиційної системи представле-
на на рисунку 2.

Керування інвестиційним процесом здійс-
нюється в замкнутому контурі за допомогою
зворотного зв'язку виходу системи (резуль-
татів інвестиційної діяльності — ефектів) із
входом (цілеспрямоване вкладення різних видів
інвестиційних ресурсів). Вихід системи керу-
вання інвестиціями характеризується отрима-
ними результатами й динамікою якісних і кіль-
кісних показників. Результатами здійснення
управлінських впливів з боку керуючої підсис-
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Рис. 2. Логістична модель взаємодії керуючих і керованої
підсистем регіональної інвестиційної системи



26
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 20, 2014

теми на керовану підсистему
можуть бути: зростання інве-
стиційного потенціалу регіо-
ну, посилення інвестиційної
активності, поліпшення інве-
стиційного клімату, пол-
іпшення структури регіональ-
ної економіки, підвищення
конкурентноздатності регіо-
ну й ін.

Вплив керуючої підсисте-
ми на керовану може здійсню-
ватися в прямій формі, коли
мова йде про розподіл бю-
джетних коштів, що перебува-
ють під контролем й у розпо-
рядженні адміністрації регіо-
ну, а також у непрямої, коли
потрібно направити в певне
русло позабюджетні інвес-
тиції, які адміністрація не
контролює, але може за допо-
могою певних прийомів і дій
домогтися бажаного їхнього
використання.

Використання логістично-
го підходу до організації ке-
рування інвестиційними про-
цесами на регіональному рівні, на нашу думку,
буде сприяти росту ефективності управлінсь-
ких впливів, поліпшенню інвестиційного кліма-
ту й активізації інвестиційної діяльності в рег-
іоні.

Логістична підтримка являє собою органі-
зацію й управління діяльності суб'єктів інвес-
тиційного процесу з позиції потокової кон-
цепції. Зводити логістичну підтримку тільки до
керування фінансовими, матеріальними й ін-
формаційними потоками представляється не-
доцільним, бо інвестиційний процес вимагає
розвинену інфраструктуру. Поняттю інфраст-
руктура відповідають такі поняття як підтрим-
ка, забезпечення, обслуговування.

Для інвестиційного процесу як керованої
системи можна виділити наступні види забез-
печення: фінансове, організаційне, інформа-
ційне, маркетингове, правове, логістичне.

Логістика виконує системоутворюючу
функцію, поєднуючи всі види забезпечення в
єдиний інфраструктурний комплекс, форму-
ючи, таким чином, систему логістичної
підтримки.

Логістична підтримка передбачає логісти-
зацію всіх видів забезпечення інвестиційних
процесів і через логістичний менеджмент впли-
ває на керований процес.

Система логістичної підтримки інвестицій-
них процесів повинна включати два рівні: ре-
гіональний і районний.

Перший рівень — регіональний, пропонуєть-
ся реалізувати шляхом впровадження відділу
логістичної підтримки інвестиційних процесів у
структуру керування області (рис. 3).

Другий рівень — районний, пропонується
реалізовувати на рівні районних утворень пер-
шого рівня шляхом створення в економічних
відділах органів місцевого самоврядування по-
сади фахівця з логістичної підтримки інвес-
тиційні діяльності, що візьме на себе обов'язку
по інформаційному забезпеченню інвестицій-
них процесів, формуванню сприятливого інве-
стиційного клімату й удосконалюванню систе-
ми взаємин між учасниками інвестиційної ді-
яльності.

Створення системи логістичної підтримки
в складі існуючих органів керування інвести-
ційними процесами й за рахунок бюджетних
коштів дає наступні переваги:

1) врахування інтересів всіх суб'єктів інвес-
тиційної діяльності внаслідок відсутності фінан-
сової залежності від комерційних організацій;

2) використання накопиченого досвіду, баз
даних, кваліфікованого персоналу структур і
т.п.;
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Рис. 3. Відділ логістичної підтримки
в складі керування регіоном
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3) можливість інтегрувати зусилля різних
структур і відділів по регулюванню інвестицій-
них процесів.

Серед функцій всієї системи логістичної
підтримки інвестиційних процесів визначальне
значення має оптимізація функціональних за-
в'язків між його суб'єктами. Логістика визна-
чає функціональні зв'язки як траєкторії, по
яких переміщаються потоки — інвестиційні й
інформаційні. Кожен суб'єкт інвестиційної
діяльності реально або потенційно перебуває
у відносинах з безліччю інших суб'єктів — звід-
си його прагнення встановити найкращі функ-
ціональні зв'язки.

Оптимізація функціональних зв'язків між
суб'єктами інвестиційної діяльності є основни-
ми коштами зниження інвестиційних ризиків,
оскільки передбачає вивчення їхньої надій-
ності.

Широкий діапазон діяльності відділу доз-
волить впровадити в практику керування інве-
стиційними процесами такі інструменти, як
маркетинг і логістика.

Для організації ефективної системи логі-
стичної підтримки інвестиційних процесів по-
винна існувати система планування, тобто впо-
рядкована структура окремих видів плануван-
ня.

Стратегічне керування інвестиційною діяль-
ністю в регіоні — це процес, що містить у собі
обгрунтування й реалізацію цілей і стратегій
регіональної інвестиційної системи на основі
аналізу й прогнозу впливу факторів інвести-
ційного середовища; виявлення проблем і прий-
няття управлінських рішень, спрямованих на
підвищення ефективності й активізацію інвес-
тиційних процесів.

Регіональна інвестиційна стратегія є
ефективним інструментом керування регіо-
нальними інвестиційними процесами, підлег-
лим реалізації цілей соціально-економічно-
го розвитку регіону. На основі прийнятої
інвестиційної стратегії розробляються інве-
стиційна політика регіону й інвестиційні
програми.

Розробка інвестиційної стратегії на рівні
регіону повинна, на нашу думку, включати на-
ступні етапи: ретроспективний аналіз інвести-
ційних процесів у регіоні, аналіз інвестиційної
привабливості регіону, прогноз довгостроко-
вих перспектив інвестиційного розвитку ре-
гіону й формування стратегічних цілей інвес-
тиційної політики, аналіз стратегічних альтер-
натив і вибір оптимальної інвестиційної стра-
тегії, формування регіональної інвестиційної
політики, розробка й реалізація регіональної

інвестиційної програми, оцінка результатив-
ності регіональної інвестиційної стратегії.

ВИСНОВОК
Вважаємо, що розробка й реалізація інвес-

тиційної стратегії дозволять максимально ви-
користати наявний в області інвестиційний по-
тенціал, залучити інвесторів у пріоритетні га-
лузі, і тим самим забезпечити активний розви-
ток області.

На нашу думку, реалізація заходів щодо
логістичної підтримки інвестиційних процесів
дозволить визначити пріоритетні напрями інве-
стиційної діяльності в регіоні, створити конку-
рентоспроможну систему державної під-
тримки інвестиційної діяльності, знизити інве-
стиційні ризики й тим самим активізувати інве-
стиційну діяльність у тих сферах, які будуть
визначені як пріоритетні.
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