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ВСТУП
Науково обгрунтоване управлін�

ня розвитком виробничого потенціа�
лу промисловості регіону вимагає
структурної перебудови органів уп�
равління економікою регіону, уточ�
нення їх функцій і створення системи
моніторингу індикаторів розвитку ви�
робничого потенціалу промисловості
регіону як основи формування регіо�
нальної інвестиційної політики і опе�
ративного управління інвестиціями.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у вивчення про�
блем оптимізації інвестиційних про�
цесів, наукового дослідження ме�
тодів залучення інвестицій та фор�
мування шляхів підвищення ефек�
тивності їх використання як у галу�
зевому, так і в регіональному аспек�
тах, здійснили такі вітчизняні нау�
ковці, як Бажал Ю.Н., Бандур С.І.,
Бєлєнький П.Ю., Бланк І.А., Бойко
Є.І, Гаврилюк О.В., Геєць В.М.,
Губський Б.В., Долішній М.І., Квас�
нюк Б.Є., Козоріз М.А., Кузьмін
О.Є, Лукінов І.І., Лук'яненко Д.Г.,
Ляшенко В.І., Мамутов В.К., Мар�
муль Л.О., Мельник М.І., Мокій А.І.,
Пересада А.А., Пшик Б.І., Реверчук
С.К., Сиденко В.Р., Терон І.В.,
Філіпенко А.С., Хміль Ф.І., Чемерис
О.М., Чумаченко М.Г., Шевчук В.Я.,
Школа І.М. та ін.
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Вдосконалено структуру органів регіонального управління для

визначення параметрів інвестиційної політики. Розглянуто держав3

не регулювання інвестиційного процесу в регіоні.

The structure of organs of regional management is improved for

determination of parameters of investment policy. The state adjusting of

investment process is considered in a region.

МЕТОЮ СТАТТІ Є
— вдосконалити структуру

органів регіонального управління
для визначення параметрів інвести�
ційної політики;

— розглянути державне регулю�
вання інвестиційного процесу в ре�
гіоні.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
З метою покращення коорди�

нації діяльності органів державного
управління та підвищення ефектив�
ності роботи з інвесторами у струк�
турі обласної державної адмініст�
рації пропонуємо створити Головне
управління інвестиційної політики,
зовнішньоекономічної діяльності та
містобудування, а також Раду з інве�
стицій, Комітет з інвестицій і Комі�
сію з ризиків. Головне управління
інвестиційної політики, зовнішньо�
економічної діяльності та містобуду�
вання може бути створене шляхом
трансформації Управління інвести�
ційної політики та зовнішньоеконо�
мічної діяльності та відділу інвес�
тицій.

Запровадження системи моніто�
рингу виробничого потенціалу регі�
ону вимагатиме уточнення функцій
цих органів.

Функціями Головного управлін�
ня інвестиційної політики, зовнішньо�
економічної діяльності та містобуду�
вання, які братимуть участь у прове�

денні інвестиційної політики будуть:
— участь у розробці проектів га�

лузевих адресних програм;
— організація, проведення та

участь у презентаційних форумах та
ярмарках — реалізація промоційної
політики, маркетингової програми;

— супровід інвестиційних про�
ектів в пріоритетних напрямах інве�
стування — співпраця із іноземними
та внутрішніми інвесторами, які вже
реалізують інвестиційні проекти;

— участь у розробці інвестицій�
них проектів та пропозицій — підго�
товка інвестиційних проектів та про�
позицій, опрацювання потенційних
об'єктів для інвестування;

— пошук потенційних інвесторів,
ознайомлення їх із інвестиційними
пропозиціями — залучення інозем�
них та внутрішніх інвесторів;

— організація конкурсів на роз�
міщення державних замовлень;

— розробка пропозицій і здійс�
нення заходів щодо розвитку вироб�
ничого потенціалу регіону та місто�
будування із залученням інвестицій;

— контроль за виконанням умов
інвестиційний договорів;

— контроль за дотриманням чин�
ного законодавства;

— забезпечення розробки про�
ектів щорічних програм, середньо�
строкових та довгострокових про�
гнозів соціально�економічного роз�
витку області, організація їх вико�
нання;

— сприяння розвиткові науки,
реалізації інноваційних проектів та
наукових програм з економічних пи�
тань;

— внесення у встановленому по�
рядку пропозиції щодо залучення
іноземних  інвестицій для розвитку
територіально�господарського по�
тенціалу області, регулювання інве�
стиційної діяльності;

— координація діяльності науко�
во�дослідних та проектних інсти�
тутів, їх філіалів з питань економі�
ки, промисловості інновацій та регі�
онального розвитку;

— організація реалізації політи�
ки регіонального розвитку, залучен�
ня інвестицій, зовнішньоекономічної
діяльності та промоцій області.

Серед основних завдань Ради з
інвестицій — усунення всіх адмініст�
ративних і відомчих бар'єрів; спро�
щення і прискорення процедур прий�
няття рішень з питань інвестиційної
політики і підтримки конкретних
інвестиційних проектів; встановлен�
ня належного порядку розгляду
звернень інвесторів і підприємців, їх
належне врахування під час ухвален�
ня рішень; здійснення захисту прав
інвесторів і підприємців. Чисельність
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Ради доцільно обмежити 13—15 чол.,
до їх складу можна включити Голо�
ву об'єднання підприємців і Голів
райдержадміністрацій.

Для здійснення поточного дер�
жавного регулювання інвестиційно�
го процесу в регіоні пропонується
створити спеціальний Комітет з інве�
стицій, що буде визначати і затвер�
джувати основні пріоритети і на�
прямки інвестицій. Його членами
можуть бути представники великих
підприємств, інвестиційних фондів і
компаній, науковці, незалежні екс�
перти.

З метою регулярної оцінки ситу�
ації з точки зору ризиків доцільно
створити при Раді спеціалізований
підрозділ — Комісію з ризиків.

Основними завданнями Комісії є:
експертиза інвестиційних проектів і
розробка основних заходів стосов�
но підтримки ліквідності і платосп�
роможності проектів; визначення
розмірів процентних ставок; зни�
ження небезпеки коливання курсів
валют; формування кредитного та
інвестиційного портфелю; запобі�
гання негативних наслідків інфляції;
страхування планів, проектів і про�
грам з урахуванням ризиків; оцінки
якості інвесторів, партнерів і агентів,
визначення складу небезпечних
партнерів і агентів; збору і обробки
інформації для оцінки ризиків, вклю�
чаючи спеціальну інформацію щодо
безпеки регіону.

Для забезпечення роботи Комісії
з ризиків доцільне створення в Ко�
мітеті по інвестиціях спеціального
підрозділу, який забезпечуватиме
Комісію інформацією і аналітичним
матеріалом, необхідним для форму�
вання і здійснення політики в області
ризиків. У положення щодо даного
підрозділі слід внести пункти щодо
порядку і правил доступу і викорис�
тання інформації для аналізу, а та�
кож повноваження в сфері здійснен�
ня заходів по обмеженню ризиків і
розслідуванню їх наслідків.

Основна мета моніторингу ви�
робничого потенціалу промисло�
вості — забезпечення територіаль�
них органів влади оперативною і точ�
ною інформацією про стан змін, що
відбуваються у всіх галузях промис�
ловості регіону для своєчасного ви�
користання економічних методів ре�
гулювання стану останньої в пріори�
тетних напрямах [1, c. 69].

Системна організація моніто�
рингу виробничого потенціалу про�
мисловості повинна включати на�
ступні етапи:

— аналіз соціально�економічно�
го становища регіону;

— визначення основних фак�
торів, що впливають на розвиток ви�

робничого потенціалу промисло�
вості регіону;

— виявлення можливих соціаль�
но�економічних наслідків скорочен�
ня виробничого потенціалу промис�
ловості регіону;

— систематизація та групування
методів регулювання розвитку ви�
робничого потенціалу промисло�
вості;

— визначення цілей, задач і за�
собів регіональної політики в області
розвитку виробничого потенціалу
промисловості [5, c. 38].

Окреслена етапність моніторин�
гу дозволить зорієнтувати розроб�
ників як державних, так і регіональ�
них програм, зокрема можливостей
додаткового освоєння території,
цілей і способів реалізації програм
підтримки підприємництва. При цьо�
му способи досягнення конкретних
соціальних результатів (забезпечен�
ня новими робочими місцями, конт�
роль за рівнем безробіття, знижен�
ням рівня техногенного навантажен�
ня на території і ін.) можуть відрізня�
тися в залежності від типу регіону.

Визначення критеріїв вибору
індикаторів передбачає наступну по�
слідовність дій: а) визначення
функцій, які буде виконувати систе�
ма індикаторів розвитку економічно�
го потенціалу в загальній системі
управління регіоном; б) визначення
критеріїв відбору індикаторів.

1. Визначати чи виражати цілі,
що випливають з загальнодержав�
них/регіональних стратегічних про�
грам розвитку виробничого потен�
ціалу промисловості. Індикатори
відображають ключові цілі та захо�
ди, які визначені в рамках регіональ�
них інвестиційних програм і програм
інноваційно�конкурентного розвит�
ку економіки України. Це дасть мож�
ливість встановлювати ряд цільових
показників для кожного індикатора,
забезпечуючи таким чином більш
чітке бачення та розуміння загаль�
них цілей інвестиційної політики.

2. Забезпечувати основу для оці�
нювання процесу реалізації цих
стратегій на різних рівнях (технічні
та управлінські цілі). Індикатори да�
ють можливість здійснювати вимі�
рювання, відслідковування, оцінку
та аналіз темпів і ефективності інве�
стиційних процесів в регіоні та, у ви�
падку необхідності, коректувати за�
гальну інвестиційну політику таким
чином, щоб спрямувати інвестиційні
надходження на стратегічні напрями
розвитку економіки регіону. Це та�
кож дає можливість передачі відпо�
відальності за досягнення певних
індивідуальних цільових показників
різними відомствами (наприклад,

основних показників технічного
рівня промисловості регіону або об�
сягу фінансування інноваційної
діяльності промислових підпри�
ємств) та навіть здійснювати оцінку
ефективності діяльності певних еле�
ментів структури державного управ�
ління з позицій досягнення цілей
інвестиційної політики.

3. Індикатори також можуть ви�
користовуватися для забезпечення
інформаційної підтримки процесів
планування та прийняття рішень в
регіональних адміністраціях та
інших відомствах і організаціях. Це
доцільно, перш за все, для інформу�
вання про наслідки і результати реа�
лізації розроблених із врахуванням
особливостей регіону програм,
прийнятих в окремих відомствах і
організаціях з тим, щоб ці наслідки і
результати могли бути проаналізо�
вані в більш широкому контексті.

Критерії, які можуть бути вико�
ристаними при розробці наборів
індикаторів чи при виборі будь�яких
альтернативних індикаторів, можна
згрупувати за трьома основними те�
матичними категоріями.

1. Адекватне відображення ре�
альної ситуації:

— відображення динаміки змін
виробничого потенціалу промисло�
вості;

— висока чутливість до змін;
— чітка спрямованість позитив�

ної чи негативної оцінки змін, що
відбуваються.

2. Зв'язок з політичними рішен�
нями на рівні регіону:

— відповідність регіональній ін�
вестицій політиці;

— концентрація уваги на най�
більш суттєвих питаннях.

3. Ефективна передача інфор�
мації:

— доступність для розуміння клю�
човими зацікавленими сторонами;

— широта розповсюдження ін�
формації серед зацікавлених сторін;

— достовірність, точність, надій�
ність;

— базування на наявній системі
національної статистики.

Для регіону доцільні індикатори,
які мають зрозумілий економічний
зміст і використання яких буде до�
помагати зрозуміти тенденції в роз�
витку соціальної та економічної си�
туації [6, c. 34].

Показники, які характеризують
виробничий потенціал промисло�
вості регіону, повинні відповідати
наступним вимогам: їх кількість не
повинна бути великою, в той же час
показники повинні максимально точ�
но і повно відображати процес і його
результат; повинні бути співмірні в
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часі та просторі і узгоджуватись з
існуючою практикою і конкретними
прогнозними завданнями; не повинні
містити повторного рахунку одних і
тих же елементів; відповідати стан�
дартам системи національних розра�
хунків, адаптованих до умов вітчиз�
няної економіки.

Важливою проблемою вибору
індикаторів є їх конкрентна інтерп�
ретація — у вигляді валових нату�
ральних показників (сумарні обсяги
ресурсів, валові показники на душу
населення, одиницю площі тощо) чи
питомих показників (енергоємність,
інноваційна активність промислових
підприємств, впровадження іннова�
ційних проектів та ін.). Для першої
групи індикаторів характерне нату�
ральне вираження, для другої — "на�
турально�вартісне" [3, c. 88]. Вважає�
мо, що вибір між цими показниками
повинен визначатися цілями та обла�
стями використання індикатора.
Так, для оцінювання структурно�
технологічних тенденцій виробничо�
го потенціалу, зміни галузевої
структури економіки регіону більше
підходять питомі показники. Вони
також зручні для прогнозування
економічного розвитку регіону на
перспективу; це своєрідний "техно�
логічний" аналіз. Валові індикатори
краще підходять для аналізу ситу�
ації, що склалася, ступеня її адекват�
ності існуючим в регіоні виробницт�
вам. Ці індикатори зручно викорис�
товувати для обмежених територій
у розрізі районів і міст обласного
значення.

Ми пропонуємо наступне групу�
вання показників за їх соціально�
економічним змістом: показники
вкладу і корисності підприємства
регіону; показники інтенсивності
змін виробничого потенціалу про�
мисловості регіону; показники інтен�
сивності змін привабливості регіону.

Систему моніторингу виробни�
чого потенціалу промисловості вар�
то вдосконалювати в залежності від
етапів реалізації державних та регі�
ональних програм інноваційного
розвитку промисловості і ходу її ви�
конання. Ця система повинна роз�
роблятися поетапно з максимальним
використанням уже створених
організаційних структур і інформа�
ційних потоків про стан як держав�
них, так і недержавних підприємств,
організацій і установ.

Індикатори розвитку виробничо�
го потенціалу промисловості регіо�
ну вважаємо випереджаючою базою
порівняння при визначенні під�
приємств — "полюсів росту", через
які "включається" механізм акселе�
рації для стимулювання економічно�

го росту регіону [4, c. 119].
Оскільки система індикаторів не

може охоплювати всі без винятку
підприємства, розташовані в регіоні,
моніторинг процесів пропонуємо
проводити за методом головного
масиву, тобто за показниками, що
характеризують стан цього потенці�
алу в найбільших підприємствах. Ве�
ликі підприємства можна вважати
своєрідними полюсами росту, які за�
діюють механізм інвестиційного
мультиплікатора.

Під регіональною інвестиційною
політикою розуміють систему за�
ходів, здійснюваних на рівні регіону,
які сприяють мобілізації інвестицій�
них ресурсів і визначенню напрямів
їх найбільш ефективного і раціональ�
ного використання в інтересах насе�
лення регіону і окремих інвесторів.
Вона повинна бути спрямована на
підйом економіки і підвищення ефек�
тивності виробництва в регіоні, за�
безпечення самофінансування і по�
зитивних передумов розвитку регіо�
ну в майбутньому [2, c. 125].

Підкреслимо, що інвестиційна
політика в кожному регіоні України
має свої особливості, які обумовлені
такими факторами:

— економічною і соціальною
політикою, яка проводиться в регі�
оні;

— величиною наявного виробни�
чого потенціалу;

— географічним розташуванням;
— природнокліматичними умо�

вами;
— привабливістю регіону для

іноземних інвестицій та ін.
До основних завдань управління

інвестиційною діяльністю в регіоні
відносяться наступні:

— створення інфраструктури
інвестиційного ринку;

— визначення пріоритетних на�
прямів вкладення інвестицій;

— створення умов для залучен�
ня позабюджетних джерел фінансу�
вання інвестицій, в тому числі
вільних коштів населення, іноземних
інвестицій та інвестицій з інших ре�
гіонів країни.

Зміна масштабів функціонування
економічної системи регіону призво�
дить до додаткового залучення ре�
сурсів і інвестицій. Необхідною умо�
вою при цьому повинна бути така си�
туація, коли збільшення вартості ви�
робничого потенціалу промисло�
вості регіону при залученні додатко�
вих ресурсів і інвестицій перекри�
вається суттєвим підвищенням кінце�
вих результатів. Потрібно відмітити,
що показники покращення кінцевих
результатів можуть мати різний
змістовний вираз, зокрема, вони мо�
жуть визначатись як збільшення ва�

лового регіонального продукту, до�
даної вартості, прибутку.

В рамках проведених досліджень
нами зроблена спроба визначати
найбільш загальні показники, які мо�
жуть служити орієнтирами для по�
дальшого прогнозування розвитку
регіону за основними показниками
виробничого потенціалу промисло�
вості.

Випадкова компонента необхід�
на для корегування прогнозних зна�
чень. Розроблені нами моделі мо�
жуть використовуватись для прого�
нозування розвитку виробничого
потенціалу промисловості на більш
тривалий період і відповідно — для
визначення параметрів інвестиційної
політики.

ВИСНОВКИ
Система індикаторів виробничо�

го потенціалу промисловості повин�
на виконувати наступні функції: виз�
начати чи виражати цілі, що витіка�
ють з загальнодержавних/регіо�
нальних стратегічних програм роз�
витку виробничого потенціалу про�
мисловості; забезпечувати основу
для оцінювання процесу реалізації
цих стратегій на різних рівнях
(технічні та управлінські цілі); забез�
печувати інформаційну підтримку
процесів планування та прийняття
рішень в регіональних адміністраці�
ях. Виходячи з цього, нами вдоско�
налено структуру органів регіональ�
ного управління, орієнтованого на
розвиток виробничого потенціалу
промисловості регіону.
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