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ВСТУП
Завдання, які поставлені з модернізації національної

економіки та її інноваційному розвитку, неможливо вирі-
шувати без інвестицій в реальний сектор економіки, в нові
технології, в навчання персоналу та інші сфери. Отже, про-
цес модернізації та інноваційного розвитку має бути орган-
ізований на інвестиційній моделі зростання, а процес інвес-
тування стає основою розвитку економіки держави та те-
риторіальних соціально-економічних систем. Тому, розгля-
даючи питання про інвестиційну модель зростання в тери-
торіальній соціально-економічній системі, необхідно відзна-
чити, що найпильнішої уваги з боку публічної влади вима-
гає задача встановлення, на території регіонів ефективних
інвестиційних взаємин. Це пов'язано з тим, що в сучасних
умовах ефективність інвестиційної діяльності безпосеред-
ньо пов'язана з умінням управлінської команди розробля-
ти реалізовані інвестиційні плани та забезпечувати підви-
щення інвестиційної привабливості території.

Необхідність та важливість встановлення подібних взає-
мин обумовлена також тим, що в регіонах поки слабко пра-
цюють саморегульовані ринкові механізми і далекі від дос-
коналості виробничі відносини між суб'єктами господарю-
вання різних галузей економіки так, як і відносини між учас-
никами інвестиційної діяльності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Ефективність інвестиційного процесу багато в чому визна-

чається дієвістю механізму управління ним, який необхідно бу-
дувати, насамперед, на економічній основі. Всі учасники інвести-
ційної діяльності повинні бути зацікавлені в здійсненні проекту,
що слід підкріпити відповідними регламентуючими нормами, си-
стемою економічних стимулів та санкцій, оцінкою інвестиційно-
го потенціалу територіальної соціально-економічної системи.

Розглядаючи інвестиційний потенціал територіальної
соціально-економічної системи як інтегральну характерис-
тику її здатності самостійно здійснювати інвестиційну
діяльність в умовах зміни внутрішнього та зовнішнього се-
редовища під впливом економічних, соціальних, політичних
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та інших процесів, слід враховувати не тільки забезпеченість
системи капіталом суб'єктів господарювання та населення,
збалансованість інвестиційних проектів та ресурсів, але і
наявністю відповідних умов, що мотивують суб'єктів інвес-
тиційного процесу до активної інвестиційної діяльності.

У роботі ставиться завдання визначити зміст механізму
публічного управління інвестиційним потенціалом територі-
альної соціально-економічної системи. Виділити основні
складові механізму публічного управління інвестиційним
потенціалом територіальної соціально-економічної системи.

РЕЗУЛЬТАТИ
Відмітимо, що як для інвестиційного потенціалу, так і для

інвестиційного процесу в цілому механізм управління, також
повинен мати ведучий та відомі елементи. Однак відомі еле-
менти можуть бути досить складними і представляти собою
або окрему систему, або бути підсистемою більш високого
порядку, яка виконуватиме вже роль особливого провідного
елементу в іншому процесі. Отже, вирішуючи, проблему уп-
равління інвестиційним потенціалом, механізм управління да-
ним процесом потрібно представляти складним об'єктом дос-
лідження, оскільки сама проблема — складна і комплексна.

Це означає, що такий механізм має стати ключовим еле-
ментом загальної системи управління інвестиційним проце-
сом, будучи її підсистемою, до якої входять безліч складо-
вих нижчого порядку, які забезпечують зростання інвести-
ційного потенціалу. І якщо розглядати механізм управлін-
ня інвестиційним потенціалом територіальної соціально-
економічної системи як систему, то її підсистемами будуть
такі складові, як система державного регулювання інвести-
ційного процесу, система інвестиційних нормативно-право-
вих документів, система стратегічного територіального інве-
стиційного управління, система управління виробничим по-
тенціалом та інші. Провідним же елементом у механізмі уп-
равління інвестиційним потенціалом, на нашу думку, слід
вважати виробничий потенціал, система управління яким
ставить перед іншими системами, підсистемами та елемен-
тами завдання сталого функціонування в єдиному режимі.
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Система управління виробничим потенціалом задає ритм
роботи і механізму управління інвестиційним потенціалом в
цілому, оскільки гранична величина інвестицій, яку здатна ос-
воїти територіальна соціально-економічна система в конкрет-
ний період часу, прямо залежить від розвитку виробничого
потенціалу в різних галузях економіки (промисловості, будів-
ництві, сільському господарстві тощо) [3]. Саме падіння рен-
табельності виробничої сфери відображується на зміні пере-
ваг інвесторів і стимулює відтік капіталів з даної сфери. Тим
самим реалізується ринковий принцип розподілу вільних ре-
сурсів в рамках соціально-економічної системи, заснований
на критеріях ефективного вкладення капіталу у виробництво.

Таким чином, визначимо зміст механізму публічного уп-
равління інвестиційним потенціалом територіальної соціаль-
но-економічної системи, що представляє собою сукупність
послідовно здійснюваних процесів, що визначають комплекс-
ний управлінський вплив на суб'єкти інвестиційної діяльності
з метою зниження для них інвестиційного ризику, забезпечен-
ня гарантованого рівня доходу на інвестований капітал та зро-
стання інвестиційного попиту на конкретній території.

Крім того, подібний механізм повинен представляти
собою комплекс елементів, об'єднаних на полісистемній
основі, що забезпечують перетворення інвестиційного по-
тенціалу в реальну інвестиційну ємність за допомогою ак-
тивної розробки та реалізації інвестиційних проектів.

При цьому полісистемність даного механізму означає,
що кожен його елемент представляє собою систему управ-
ління відповідною сферою або систему, що забезпечує ефек-
тивність діяльності в конкретній сфері.

Механізм публічного управління інвестиційним потен-
ціалом територіальної соціально-економічної системи по-
винен бути орієнтований на стратегічний аспект управлін-
ня економічним, соціальним та інвестиційним розвитком
територіальної соціально-економічної системи, який відоб-
ражає стратегічні цілі, завдання, пріоритети та умови для
інвестиційної діяльності, що формуються територіальною
владою [1]. Подібна орієнтація передбачає ретельний моні-
торинг, інформаційне забезпечення та прогнозування со-
ціально-економічного розвитку території, а також не-
обхідність формування регіональної інвестиційної системи
та створення умов для її стабільної роботи.

Отже, основними елементами розглянутого механізму
повинні бути нормативна, організаційна, фінансова, кадро-
ва та інформаційна складові, без яких будь-який механізм
управління не може бути дієвим. Дані складові можуть з
успіхом реалізовуватися в рамках відповідних аспектів рег-
іональної політики (економічному, соціальному, промисло-
вому, бюджетно-фінансовому, кадровому та інших).

Нормативна складова даного механізму являє собою
комплекс заходів нормативно-правового регулювання інве-
стиційного процесу, основу якого складають комплекс за-
конодавчих актів і нормативних документів, а також систе-
ма законодавчих і виконавчих інститутів, що забезпечують
практичне застосування цієї нормативно-правової бази [2].

Організаційний аспект полягає у створенні необхідних
елементів інвестиційної інфраструктури та інфраструкту-
ри публічного управління, відповідальних, відповідно, за
сприятливі умови для підтримки та розвитку інвестиційно-
го процесу, а також за формування та реалізацію держав-
ної інвестиційної політики. Крім того, для впровадження
інновацій необхідно створення в регіоні інноваційно-
підприємницьких економічних зон та інституту незалежних
інвестиційних радників. Поряд з цим, необхідні ще такі
організаційні елементи, як бізнес-школи, центри підтримки
малого підприємництва та відповідні фонди, науково-
технічні парки та інноваційно-технологічні центри, інфор-
маційно-аналітичні та консалтингові центри та інші складові.

Фінансова складова механізму публічного управління інве-
стиційним потенціалом територіальної соціально-економічної
системи повинна грунтуватися на ефективному фінансово-
кредитному механізмі регіональної економіки, елементами
якого є банки та інвестиційні фонди, включаючи венчурні.

Кадрова складова механізму повинна грунтуватися на
подальшому розвитку освітніх комплексів з навчання та
перепідготовки кваліфікованих менеджерів і консультантів
бізнесу, а також на високих вимогах до представників інно-
ваційного та інвестиційного менеджменту.

Інформаційний аспект змісту механізму публічного уп-
равління інвестиційним потенціалом територіальної соц-
іально-економічної системи повинен базуватися на довід-
ковій, патентній, аналітичній, технічній та рекламній інфор-
мації, що подається в друкованих та електронних засобах
масової інформації [1].

Таким чином, механізм управління інвестиційним потен-
ціалом конкретної території покликаний забезпечувати узгод-
ження інвестиційної та інноваційної політики та їх взаємозв'-
язок з іншими політиками, реалізованими на даній території
(бюджетно-фінансовій, промисловій, аграрній, зовнішньоеко-
номічній, кадровій та ін.) При цьому важливо враховувати
вплив економічної та соціальної політики держави на розроб-
ку і реалізацію територіальної інвестиційної політики.

У свою чергу, такий багатоаспектний взаємозв'язок
різних політик вимагає підвищення ролі територіальної на-
уки у формуванні ефективної інноваційної політики, без
якої не можна створити основ економічно ефективної інве-
стиційної системи. Акцент тут повинен бути зроблений на
аналізі роботи всіх підприємств та підприємницьких струк-
тур, що функціонують на території регіону з метою форму-
вання повноцінної інформаційної бази для державної
підтримки тих, хто здійснює ефективну інноваційну діяль-
ність і має свою інвестиційну програму.

Надалі, щодо інвестиційних проектів, що отримали дер-
жавну підтримку, повинен здійснюватися моніторинг їх ре-
алізації, метою якого є отримання інформації для розра-
хунків фактичної ефективності та окупності підтримуваних
проектів. Це важливо в силу того, що вкладені в економіку
конкретного регіону інвестиції підвищують його виробни-
чо-господарський потенціал і ділову активність, сприяють
збільшенню зібраних податків, забезпечують зростання зай-
нятості населення на основі створення нових робочих місць,
дозволяють підтримувати на більш високому рівні соціаль-
ну сферу, знижуючи соціальну напруженість.

Підсумовуючи зазначимо, що організація ефективної
роботи механізму публічного управління інвестиційним по-
тенціалом територіальної соціально-економічної системи
повинна мати комплексний характер, оскільки відсутність
навіть невеликої частини необхідної інформації змушує по-
тенційного інвестора затрачати час і фінансові ресурси на
її пошук, а, найчастіше, провокує його відмову від участі в
пропонованому інвестиційному проекті. Однак комплекс-
ний характер організації такої роботи вимагає розвитку
механізму публічного управління інвестиційним потенціа-
лом територіальної соціально-економічної системи.

ВИСНОВКИ
Таким чином, визначено зміст механізму публічного уп-

равління інвестиційним потенціалом територіальної соціаль-
но-економічної системи, що представляє собою сукупність
послідовно здійснюваних процесів, що визначають комплекс-
ний управлінський вплив на суб'єкти інвестиційної діяльності
з метою зниження для них інвестиційного ризику, забезпечен-
ня гарантованого рівня доходу на інвестований капітал та зро-
стання інвестиційного попиту на конкретній території.

Основними складовими механізму розглядаються норма-
тивна, організаційна, фінансова, кадрова та інформаційна скла-
дові, які реалізовуються в рамках відповідних аспектів держав-
ної політики (економічному, соціальному, промисловому, бюд-
жетно-фінансовим, кадровому та інших). Функціонування ме-
ханізму спрямоване на забезпечення узгодження інвестиційної
та інноваційної політики та їх взаємозв'язок з іншими політи-
ками, реалізованими на даній території (бюджетно-фінансовій,
промисловій, аграрній, зовнішньоекономічної, кадрової тощо).
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