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ВСТУП
Економічні системи макро� та мезорівня

ефективні тією мірою, якою вони здатні забез�
печувати досягнення базових цілей суспільства:
високий рівень і якість життя, гармонізацію
соціальних відносин, сталу динаміку економі�
чного розвитку. В умовах формування інвести�
ційно� та інноваційно�орієнтованої моделі роз�
витку держави, об'єктивної регіоналізації со�
ціально�економічних процесів необхідною пе�
редумовою є формування обгрунтованої, ефек�
тивної та збалансованої регіональної еконо�
мічної політики.

Економіку регіону необхідно свідомо фор�
мувати, вона повинна стати результатом реа�
лізації стратегії, в рамках якої слід погоджу�
вати і гармонізувати цілі в напрямі ринкових пе�
ретворень, антикризового регулювання, струк�
турно�технологічної перебудови, ефективної
спеціалізації, паритетної участі в світовій еко�
номіці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ТА
ФОРМУВАННЯ МЕТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У різні періоди вирішенню проблеми фор�

мування ефективної інвестиційної політики
регіону були присвячені наукові праці О.І. Амо�
ші, П.Т. Бубенка, М.П. Бутка, З.С. Варналія,
В.М. Геєця, З.В. Герасимчук, В.В. Гришка,
О.І. Дація, В.Ю. Керецмана, Ю.В. Макогона,
В.О. Онищенка, В.І. Пили, Д.М. Стеченка,
В.Г. Федоренка, Л.І. Федулової, М.А. Хвесика,
О.С. Чмир та інших. З урахуванням цінності
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здійснених досліджень у сучасних реаліях існує
необхідність продовження наукового обгрун�
тування детермінантів регіонального розвитку,
обгрунтування теоретико�методичних засад
формування регіональної економічної політи�
ки в різних напрямах, особливо щодо інвести�
ційної складової.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Особливості регіональної аллокації ре�

сурсів потребують адекватного інституціональ�
ного та організаційного оформлення резонан�
сної регіональної економічної політики як не�
обхідної форми раціонального відображення
об'єктивних потреб сталого розвитку терито�
ріального економічного комплексу на базі інт�
енсивної реалізації його конкурентних переваг,
профілювання виробничо�технологічного по�
тенціалу з врахуванням господарської, природ�
ної та соціальної специфіки.

Дослідження регіональної економічної по�
літики та інвестиційної політики як її невід'єм�
ної складової знаходиться на перетині цілого
ряду проблем: державного регулювання еконо�
міки та його співвідношення з механізмами рин�
кового саморегулювання, регіональної еконо�
міки, її особливостей і взаємозв'язків у системі
національної економіки, інвестицій і їх ролі в
економічному розвитку.

Відповідно до Господарського кодексу Ук�
раїни, інвестиційна політика є одним з основ�
них напрямів економічної політики держави,
вона спрямована на створення суб'єктам гос�
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подарювання необхідних умов для залучення і
концентрації коштів на потреби розширеного
відтворення основних засобів виробництва,
переважно у галузях, розвиток яких визначе�
но як пріоритетний напрям структурно�галу�
зевої політики, а також забезпечення ефектив�
ного і відповідального використання цих
коштів та здійснення контролю за ним [1, ст.
10].

Предметом регіональної політики будь�
якої держави є цілеспрямований розвиток її
регіонів на основі конструктивного вирішення
пріоритетних проблем адміністративно�тери�
торіальних одиниць. Як визначено Законом
України "Про стимулювання розвитку регіонів"
у ст. 2, стимулювання розвитку регіонів
здійснюється з метою забезпечення їх сталого
розвитку та ефективного використання наяв�
ного економічного потенціалу, природних та
інших ресурсів; створення сприятливого інве�
стиційного середовища в регіонах на засадах
програмно�цільового підходу до розв'язання
проблем соціально�економічного розвитку [2].

Регулювання інвестиційних процесів дер�
жавою здійснюється для реалізації економіч�
ної, науково�технічної і соціальної політики та
вдосконалення відповідних секторів функціо�
нування держави. Воно базується на аналізі
показників економічного і соціального розвит�
ку України та її регіонів, державних і регіональ�
них програмах розвитку економіки, викорис�
товуючи державний і місцевий бюджети в ме�
жах передбачених обсягів для державного
фінансування інвестиційної діяльності, розвит�
ку інвестиційного потенціалу, покращення
інвестиційного клімату та розвитку окремих
депресивних територій, які потребують додат�
кового державного втручання в процеси їх ре�
гулювання.

У сучасних умовах розвитку економіки важ�
ливими напрямами для покращення її стану є
вдосконалення законодавства, пошук механі�
зму для збалансування державних та регіональ�
них інтересів при фінансуванні регіональних
програм розвитку, програм підвищення інвес�
тиційної привабливості регіонів.

Пріоритетами державної інвестиційної
політики повинні бути модернізація виробниц�
тва і його структурна перебудова, підвищення
конкурентоспроможності виробництва як ре�
гіонального, так і загально державного значен�
ня, сприяння надходженню інвестицій в еконо�
міку держави, становлення інноваційно�орієн�
тованої моделі розвитку сучасної економіки,
активізація участі України в економічний про�
цесах на світовому рівні.

Підвищення інвестиційної активності регі�
онів є важливою умовою економічного розвит�
ку держави, збільшення масштабів та покра�
щення структури валового внутрішнього про�
дукту, підвищення рівня та якості життя насе�
лення, забезпечення стабільності та безпеки
суспільства.

В умовах трансформаційних змін в еко�
номіці держави для формування і нарощуван�
ня економічного потенціалу регіону, інвести�
ціям відведена провідна роль у стимулюванні її
розвитку шляхом формування додаткових
фінансових джерел, які можуть забезпечити
позитивні економічні зміни на регіональному та
загальнодержавному рівнях, що забезпечить
синергетичну динаміку економіки в цілому.
Підвищення інвестиційної привабливості регі�
онів є передумовою соціально�економічного
розвитку та наслідком реалізації заснованої на
раціональному підході, структурованої, логіч�
ної, реалістичної, з оптимально підібраними
інноваційними економічними рішеннями регі�
ональної інвестиційної політики.

У Державній стратегії регіонального роз�
витку [3] на період до 2015 року, визначено, що
"державна регіональна політика повинна бути
спрямована на створення умов для підвищення
конкурентоспроможності регіонів як основи їх
динамічного розвитку та усунення значних
міжрегіональних диспропорцій". Відповідно
метою цієї Стратегії є "визначення ключових
проблем регіонального розвитку, пріоритетів
державної регіональної політики з точки зору
загальнонаціональних потреб та інтересів на
період до 2015 року".

Законом України "Про стимулювання роз�
витку регіонів" сформульовано, що стимулю�
вання розвитку регіонів здійснюється з метою:

1) забезпечення їх сталого розвитку в інте�
ресах усієї України, підвищення рівня життя
населення, подолання бідності та безробіття,
формування середнього класу;

2) ефективного використання економічно�
го, наукового, трудового потенціалу, природ�
них та інших ресурсів, а також особливостей
регіонів для досягнення на цій основі підвищен�
ня рівня життя людей, оптимальної спеціалі�
зації регіонів у виробництві товарів та послуг;

3) створення рівних умов для динамічного,
збалансованого соціально�економічного роз�
витку регіонів України;

4) забезпечення додержання визначених
державою соціальних гарантій для кожного
громадянина незалежно від місця його прожи�
вання;

5) подолання депресивного стану окремих
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територій, своєчасного і комплексного розв'я�
зання проблем охорони довкілля.

На нашу думку, державна регіональна по�
літика має бути направлена, в першу чергу, на
досягнення наступних завдань.

1. Встановлення інвестиційно�інноваційної
моделі розвитку, спрямованої на підвищення
інвестиційної привабливості регіонів.

2. Забезпечення високого рівня розвитку
виробничої та соціальної інфраструктури.

3. Стимулювання розвитку проблемних ре�
гіонів, подолання регіональних диспропорцій
у соціально�економічному розвитку регіонів.

4. Нормативно�правове забезпечення ста�
лого та ефективного регіонального розвитку.

5. Забезпечення комплексного підходу до
розвитку економіки регіону, з урахуванням га�
лузевої спеціалізації.

6. Раціональне використання наявного ре�
сурсного, інвестиційного, людського потенці�
алу.

Держава визначає цілі та пріоритети регіо�
нальної політики, регулює основні параметри
розвитку регіонів за допомогою фінансово�
бюджетної, грошово�кредитної, соціальної,
інвестиційної, антимонопольної та митної по�
літики.

Раціональна та ефективна регіональна еко�
номічна політика держави повинна стимулюва�
ти розвиток депресивних територій, проте вони
не повинні існувати лише за рахунок субсидій
та фінансової допомоги, необхідно покращу�
вати розвиток таких регіонів за рахунок роз�
витку власних можливостей, а не лише за ра�
хунок державних джерел фінансування. Су�
часні інтеграційні процеси ставлять задачу роз�
робки та втілення більш дієвого механізму роз�
витку регіонів, який міг би спиратись на досяг�
нення зарубіжних країн в даному напрямі. Од�
ним з головних завдань покращення таких ме�
ханізмів є стимулювання регіонального розвит�
ку через більш ефективну та узгоджену діяль�
ність управлінського апарату відповідних адм�
іністративно�територіальних одиниць, яка була
б направлена на розвиток виробничого, інвес�
тиційного, соціального�економічного потен�
ціалу кожної території.

Основними принципами, на які спиралася б
регіональна політика, повинні стати:

1) удосконалення законодавства України,
зокрема в сфері інвестування, яке мало б на меті
проведення послідовної та прозорої регіональ�
ної політики;

2) підтримка депресивних територій, залу�
чення інвестицій в такі регіони, стримане суб�
сидіювання;

3) розвиток ринкової інфраструктури,
збільшення кількості робочих місць;

4) державна підтримка регіональної фінан�
сової інфраструктури;

5) створення регіонального економічного
балансу;

6) пошук інноваційних ідей економічного
розвитку [4].

ВИСНОВКИ
Державна регіональна політика інвестицій�

ного розвитку повинна здійснюватися з метою
реалізації економічної, інноваційної та соціаль�
ної політики держави. Вона визначається на
основі аналізу показників економічного і со�
ціального розвитку регіонів України, регіо�
нальних програм розвитку економіки, сформо�
ваними місцевими бюджетами, в межах перед�
бачених ними обсягів державного фінансуван�
ня інвестиційної діяльності.

Одним з найвагоміших завдань регіональної
економічної політики є розвиток інвестиційно�
го потенціалу регіону, який дає змогу залучи�
ти інвестиційні ресурси та забезпечити еконо�
мічне зростання регіону. Законом України
"Про інвестиційну діяльність" визначено, що
державне регулювання інвестиційної діяль�
ності включає управління державними інвести�
ціями, а також регулювання умов інвестицій�
ної діяльності й контроль за її здійсненням ус�
іма інвесторами та учасниками інвестиційної
діяльності.
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