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ВСТУП
Збереження навколишнього середовища у регіоні вима"

гає врахування екологічних обмежень в управлінських
рішеннях. Сучасні відтворювальні тенденції, що склалися за
період становлення ринкових відносин та кризових явищ в
економіці, характеризуються порушенням можливостей
економічної системи регіону формувати фінансові ресурси
для накопичення капіталу.

Неефективність існуючих механізмів управління інвес"
тиційною діяльністю в регіоні зумовлена: відсутністю нау"
ково обгрунтованої концепції регулювання втрат
внутрішніх інвестиційних ресурсів; неврахуванням відтво"
рювальних тенденцій інвестиційного потенціалу регіону;
неефективністю подолання екологічних ризиків, що знижу"
ють рівень інвестиційної привабливості в регіоні та обсяг
зовнішніх інвестиційних ресурсів; неефективністю поєднан"
ня ринкових та державних механізмів при розподілі інвес"
тиційних ресурсів на природоохоронні заходи; неврахуван"
ням наслідків виникнення екологічно зумовлених інвести"
ційних збитків та здійснення фінансування тільки поточних
екологічних витрат; відсутністю взаємозв'язку між систе"
мою регіонального управління та системою управління
інвестиційною діяльністю з приводу забезпечення екологі"
чних обмежень. Це вимагає розробки організаційно"еконо"
мічного механізму управління відтворенням інвестиційно"
го потенціалу з урахуванням екологічних обмежень, який
забезпечить оптимальне використання різних інструментів
і методів для регулювання інвестиційних процесів в регіоні.

Тенденції відтворення інвестиційного потенціалу в умо"
вах сталого розвитку визначаються станом інвестиційної та
природоохоронної діяльності в регіоні. Ефективна інвести"
ційна діяльність досягається за рахунок налагодженої сис"
теми управління інвестиційними процесами в регіоні. Досл"
ідженням системи управління інвестиційною діяльністю в
регіоні займалися такі вчені, як С.А. Байтлюв, М.Г. Лапає"
ва [5], Е.А. Косовських, Ю.В. Трифонов [4], В.Р. Ткачук [8].
Проблеми активізації еколого"орієнтованих інвестиційних
процесів, здійснення природоохоронних інвестицій дослі"
джено в роботах Н.М. Андрєєвої [1], Б.В. Буркинського
[2], С.І. Рассадникової [7] та інших.

Аналіз останніх публікацій показав, що зазначені про"
блеми визначають необхідність подальшого дослідження
системи управління інвестиційним потенціалом регіону та
організаційно"економічного механізму його відтворення з
врахуванням екологічних обмежень.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
 Метою дослідження є розвиток принципів, функцій,

методів та інструментів формування організаційно"еконо"
мічного механізму відтворення інвестиційного потенціалу
регіону в умовах екологічних обмежень.

РЕЗУЛЬТАТИ
 Управління інвестиційною діяльністю в регіоні спрямо"

ване на підвищення рівня інвестиційної привабливості, ре"
гулювання обсягів капіталовкладень, створення ефективної
інфраструктури інвестиційного ринку, формування умов
для відтворення інвестиційного потенціалу з метою забез"
печення сталого розвитку.

Пропонується у складі системи управління інвестицій"
ною діяльністю виокремлювати окрему складової — систе"
му управління інвестиційним потенціалом регіону як про"
цес цілеспрямованого впливу на суб'єктів та об'єктів відтво"
рення інвестиційного потенціалу на основі економічних, ад"
міністративних, нормативно"правових та соціальних методів
з метою визначення пріоритетних напрямів інвестиційної ді"
яльності в умовах екологічних обмежень.

Метою функціонування системи управління інвес"
тиційним потенціалом регіону є створення сприятливих
умов для формування інвестиційних ресурсів, організації
раціонального їх розподілу та ефективного використання
за умови дотримання екологічних вимог. Система управлі"
ння інвестиційним потенціалом має бути побудована таким
чином, щоб зменшити ризик можливих його втрат у май"
бутньому.

Особливість функціонування системи управління інве"
стиційним потенціалом регіону полягає у доповненні загаль"
них принципів управління інвестиційною діяльністю в регі"
оні принципом узгодженості економічних та екологічних
інтересів. Даний принцип передбачає заходи щодо зменшен"
ня негативних наслідків від забруднення навколишнього се"
редовища шляхом застосування на фазах відтворення інве"
стиційного потенціалу екологічних обмежень.

Втілення принципу узгодженості економічних та еко"
логічних інтересів у системі управління інвестиційним по"
тенціалом покладено на організаційно"економічний ме"
ханізм відтворення інвестиційного потенціалу регіону. При
вирішенні задачі побудови даного механізму необхідно вра"
ховувати пріоритет екологічної складової управлінських
рішень у сфері інвестування.

Організаційно"економічний механізм відтворення інве"



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

105www.economy.in.ua

стиційного потенціалу має
поєднувати в собі вектори
соціально"економічного ре"
гулювання з цілями інвести"
ційного розвитку в умовах
дотримання екологічних об"
межень. При його розробці
важливо враховувати стра"
тегічні цілі розвитку регіону
та можливості ефективного
використання його економі"
чного потенціалу. Розробка
даного механізму базується
на загальній теорії форму"
вання організаційно"економ"
ічного механізму господарю"
вання [6].

Організаційно"економіч"
ний механізм відтворення
інвестиційного потенціалу
можна визначити як систему
методів, способів, форм та
інструментів організаційного
та економічного характеру,
що забезпечують взаємодію
економічних суб'єктів з при"
воду відтворення інвестицій"
ного потенціалу регіону в
умовах екологічних обме"
жень.

Для ефективного впро"
вадження даного організа"
ційно"економічного механіз"
му в системі управління інве"
стиційним потенціалом регі"
ону необхідно визначити на"
ступні його елементи: мету,
задачі та відповідні їм функ"
ції, принципи та методи реа"
лізації, визначити суб'єкти та
об'єкти, на які спрямована
дія інструментів з врахуван"
ням екологічних пріоритетів
у прийнятті управлінських
рішень у сфері інвестування
(рис. 1).

Метою організаційно"економічного механізму відтво"
рення інвестиційного потенціалу регіону є розробка заходів
щодо забезпечення сприятливих організаційних, правових,
економічних, соціальних та екологічних умов для відтворен"
ня інвестиційного потенціалу регіону.

Для досягнення поставленої мети можна сформулюва"
ти основні задачі даного механізму:

— збільшення обсягів інвестиційних ресурсів за раху"
нок зростання доходів економічних суб'єктів при забезпе"
ченні екологічних умов;

— зростання результатів економічної діяльності в регі"
оні за рахунок ефективного перерозподілу інвестиційних
ресурсів;

— оптимальний розподіл інвестиційних ресурсів, оріє"
нтований на виробничу структуру регіону з урахуванням
екологічних факторів;

— стимулювання процесів та заходів щодо попере"
дження екологічно обумовлених інвестиційних збитків.

Функції організаційно"економічного механізму відтво"
рення інвестиційного потенціалу регіону мають задоволь"
няти виконання задач узгодження еколого"економічних
інтересів суб'єктів інвестиційних процесів: державних та
регіональних органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, інвесторів та споживачів. До функцій да"
ного механізму відносяться: планування; організація; конт"
роль; регулювання; стимулювання; інформаційного забез"
печення; аналітична функція.

Функція планування полягає у визначенні необхідних
обсягів інвестиційних ресурсів відповідно до потреб соціаль"
но"економічного розвитку у регіоні; розробці перспектив"
них і поточних планів інвестиційної діяльності регіону;
відборі перспективних інвестиційних проектів; проведенні
аналізу зміни обсягів екологічно зумовлених інвестиційних
збитків, очікуваних при впровадженні передбачених інвес"
тиційних проектів; прогнозуванні величини інвестиційного
потенціалу регіону.

Важливою умовою для виконання функції планування
інвестиційного потенціалу є гнучкість, яка забезпечує
здатність регіону реагувати на зміну характеру зовнішньо"
го та внутрішнього середовища. Гнучкість планування пе"
редбачає формування інвестиційних рішень як багатосту"
пеневий процес. Остаточне рішення на кожному наступно"
му етапу приймається в міру надходження інформації про
результати розвитку інвестиційного процесу на попередніх
етапах. Такий підхід зумовлюється безперервністю плану"
вання, в ході якого здійснюється спочатку коригування пе"
редбачуваних результатів інвестиційних рішень, а потім за"
безпечується адаптація до нових умов.

Організаційна функція повинна забезпечити створен"
ня умов для виконання запланованих цілей, включає визна"
чення дій і необхідних ресурсів для реалізації і прийняття
рішень при розподілі повноважень, обов'язків і відповідаль"
ності між суб'єктами управління інвестиційним потенціалом
регіону.

Функція контролю сприяє виконанню заходів, спря"
мованих на реалізацію інвестиційного потенціалу регіону
оптимальним шляхом. Її варто розділити на контроль за вже
впровадженими інвестиціями і за формуванням майбутніх.
Важливе місце займає контроль за розвитком інвестицій"
ного потенціалу регіону, який охоплює попередній розра"
хунок ефективності, розробку інвестиційного бюджету ре"
гіону, встановлення стандартів, вимір фактично досягнутих
результатів і проведення коригувань.

Розвиток ринкової системи зумовлює значний ступінь
невизначеності при управлінні інвестиційним потенціалом
регіону. Тому в умовах ринку зростає роль функції регулю"
вання інвестиційної діяльності, що забезпечує подолання
перешкод, які з'явилися на шляху реалізації інвестиційних
проектів. Перегляд планів інвестиційної діяльності доціль"
но розглядати як самостійну функцію управління інвести"
ційним потенціалом регіону.

Функція стимулювання відтворення інвестиційного по"
тенціалу потребує постійного регулювання, моніторингу та

Рис. 1. Схема організаційно#економічного механізму відтворення інвестиційного
потенціалу регіону в умовах екологічних обмежень
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контролю за перебігом робіт, обліку і оцінки, а також анал"
ізу ефективності інвестиційної діяльності. Питання стиму"
лювання відтворення інвестиційного потенціалу грунтують"
ся на дії загальних економічних законів, але мають свої спе"
цифічні особливості. Стимулювання являє собою процес
спонукання до здійснення певної діяльності і досягнення
визначених цілей. Визначальним об'єктивним стимулом
діяльності людей є економічні інтереси, що формуються,
виходячи з місця окремих суб'єктів у суспільному вироб"
ництві і відносин власності на інвестиції.

Інформаційна функція відповідає за формування та
підтримку баз даних про інвестиційні пропозиції, потен"
ційних інвесторів, установи, що обслуговують інвестиційні
ринки; формування знань про інвестиційне законодавство
та його зміни, досвід інвестиційної роботи в інших регіо"
нах, регіональні інвестиційні дослідження.

Аналітична функція включає в себе оцінку зовнішнього
та внутрішнього інвестиційного середовища регіону і про"
гнозування його розвитку; аналіз і кількісну оцінку ризику
виникнення екологічно зумовлених інвестиційних збитків
на всіх фазах відтворення інвестиційного потенціалу регіо"
ну.

Об'єктом організаційно"економічного механізму відтво"
рення інвестиційного потенціалу регіону є економічні відно"
син, що склалися в процесі інвестиційної діяльності між
різними суб'єктами господарювання в умовах екологічних
обмежень.

Суб'єктом даного механізму можна визначити різні
підприємства та організації, державні та регіональні орга"
ни влади, фінансових посередників, іноземних інвесторів та
інші економічних суб'єктів, що забезпечують формування,
розподіл та використання інвестиційного потенціалу регіо"
ну.

Формування організаційно"економічного механізму
відтворення інвестиційного потенціалу регіону в умовах
екологічних обмежень базується на основі ключових прин"
ципів:

— системності, який означає, що механізм слід розгля"
дати як складну, динамічну й адаптивну систему, що скла"
дається із сукупності взаємопов'язаних підсистем та еле"
ментів, які виконують конкретні функції, спрямовані на до"
сягнення головної мети;

— комплексності, що передбачає взаємозумовлений та
пропорційно взаємоузгоджений перелік фаз відтворення
інвестиційного потенціалу як єдиного цілого;

— циклічності, що означає перехід від поточного до май"
бутнього рівня відтворення інвестиційного потенціалу ре"
гіону, що характеризується різними видами екологічних об"
межень;

— максимального використання економічного потен"
ціалу, тобто фінансових, матеріальних, інформаційних і тру"
дових ресурсів для створення та реалізації інвестицій;

— раціоналізму, який полягає в тому, що інвестиційні
ресурси мають розподілятися відносно перспективних на"
прямів їх використання;

— забезпечення єдності стратегічного та поточного дер"
жавного управління, оптимального співвідношення держав"
ного регулювання та саморегулювання в контексті відтво"
рення інвестиційного потенціалу регіону;

— збалансованості інтересів задіяних суб'єктів щодо
врахування екологічних обмежень при здійсненні інвести"
ційної діяльності;

— екологічної спрямованості відтворення інвестиційно"
го потенціалу, що передбачає урахування наслідків впливу
екологічного фактора та визначення заходів з попереджен"
ня їх виникнення на етапах його відтворення.

У структурі організаційно"економічного механізму
відтворення інвестиційного потенціалу регіону з урахуван"
ням екологічних обмежень застосовуються різні групи ме"
тодів: адміністративні, економічні, нормативно"правові, со"
ціально"психологічні.

Адміністративні методи використовують для організації
та координації об'єктів управління з метою відтворення інве"
стиційного потенціалу регіону. Вони включають організа"
ційне забезпечення виконання законодавчо"нормативних
актів центральних органів влади, місцевих органів виконав"
чої влади і місцевого самоврядування.

Адміністративні методи передбачають вибір і обгрун"
тування інструментів організації і регулювання процесу
формування інвестиційного потенціалу регіону, а також
застосування різноманітних організаційних форм інвесту"
вання (вільні, спеціальні економічні зони, транскордонне

співробітництво) і ефективної системи мотивації, спрямо"
ваної на ефективне використання інвестиційного потенціа"
лу з дотриманням екологічних вимог. Адміністративні ме"
тоди забезпечують формування інвестиційних ресурсів; ко"
ординацію діяльності відповідних організаційних структур,
в рамках яких здійснюється розподіл інвестиційних ресурсів
та їх ефективне використання. Також проводиться органі"
зація діяльності усіх учасників інвестиційних процесів, на"
цілена на попередження втрат інвестиційного потенціалу
регіону у зв'язку з дією екологічного фактора. Адміністра"
тивні методи забезпечують відображення організаційних
змін уструктурі державних та регіональних органів влади,
розробці програм регіонального розвитку.

За допомогою економічних методів здійснюється вплив
на керовані об'єкти з метою відтворення інвестиційного
потенціалу регіону і забезпечення єдності інтересів усіх еко"
номічних суб'єктів у реалізації екологічної парадигми.

Економічні методи відповідають за фінансове забезпе"
чення відтворення інвестиційного потенціалу, зростання
обсягів інвестиційних ресурсів та підвищення ефективності
інвестиційної діяльності у регіоні. Завданням використан"
ня економічних методів є:

1) регулювання економічних взаємовідносин між суб"
'єктами інвестиційної діяльності у напрямі досягнення цілей
відтворення інвестиційного потенціалу регіону та охорони
навколишнього природного середовища;

2) збалансоване фінансування процесів відтворення
інвестиційного потенціалу регіону з урахуванням заходів з
охорони навколишнього природного середовища;

3) компенсація втрат інвестиційного потенціалу регіо"
ну на фазах його відтворення.

Економічні методи забезпечують можливість залучати
інвестиційні ресурси для розвитку природно"ресурсного,
трудового, виробничого потенціалів за допомогою регіо"
нальних інвестиційних програм.

Нормативно"правові методи — це сукупність дій су"
б'єкта управління з використанням законів, правових норм
та актів. Вони забезпечують формування єдиної системи
нормативно"правових документів, які визначають права та
обов'язки усіх учасників процесу відтворення інвестиційно"
го потенціалу в умовах екологічних обмежень. Основним
об'єктом даних методів є фіксування порядку і норм повед"
інки учасників процесу відтворення інвестиційного потенц"
іалу, вирішення питань типізації, уніфікації та стандарти"
зації, відображення змін в законодавчій базі державного та
регіонального управління інвестиційною діяльністю в умо"
вах екологічних обмежень.

Соціально"психологічні методи грунтуються на вико"
ристанні моральних стимулів до інвестиційних процесів у
регіоні. Вони представлені системою моральних норм і
правил, що забезпечують економічний імператив. Систе"
ма норм включає розроблені та затверджені межі допус"
тимого впливу на довкілля забруднення, фізичних, біоло"
гічних та інших шкідливих факторів, що походять від ста"
ціонарних та пересувних джерел, а також меж викорис"
тання природних ресурсів та дозволених природо"перетво"
рюючих заходів.

Адміністративні, економічні, нормативно"правові та
соціально"психологічні методи механізму відтворення інве"
стиційного потенціалу регіону потребують взаємозв'язку
забезпеченості екологічних пріоритетів у прийнятті управ"
лінських рішень у сфері інвестування.

Еколого"економічні відносини у процесі відтворення
інвестиційного потенціалу виникають в результаті впливу
екологічних факторів на формування, розподіл та викори"
стання інвестиційних ресурсів у регіоні. Регулювання еко"
лого"економічних відносин механізму відтворення інвести"
ційного потенціалу здійснюється за допомогою інструмен"
тарію, який представлений системою способів, форм та
інструментів.

Інструменти, що забезпечують відтворення інвестицій"
ного потенціалу регіону в умовах екологічних обмежень,
можна класифікувати за такими ознаками:

1) за організаційно"економічним змістом: інструменти
державного регулювання, оподаткування, фінансування,
кредитування, страхування і ціноутворення;

2) за характером здійснення: примусові, заохочувальні;
3) за рівнем ефективності інвестицій: ефективні, неефек"

тивні;
4) за фазами відтворення інвестиційного потенціалу:

інструменти, які застосовуються на фазі формування, роз"
поділу та використання;



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

107www.economy.in.ua

5) за видами впливу на
відтворення інвестиційно"
го потенціалу: інструменти
прямого та опосередкова"
ного впливу;

6) за способами впли"
ву на елементи системи уп"
равління інвестиційним
потенціалом регіону: адм"
іністративні, економічні,
нормативно"правові, соц"
іально"психологічні.

Застосування інстру"
ментів організаційно"еко"
номічного механізму за"
лежно від методів управл"
іння та відповідно до фаз
відтворення інвестиційно"
го потенціалу [3] передба"
чає поєднання ними цілей
управління відтворенням
інвестицій в умовах еколо"
гічних обмежень (табл. 1).

Ефективність органі"
заційно"економічного ме"
ханізму відтворення інвес"
тиційного потенціалу рег"
іону в умовах екологічних
обмежень визначається
результативністю дії окре"
мих інструментів, за допо"
могою яких органами вла"
ди здійснюється вплив на
відтворення інвестиційно"
го потенціалу у регіоні.

Відтворення інвестиц"
ійного потенціалу регіону
вимагає спрямування час"
тки інвестиційних ресурсів
на заходи природоохорон"
ного характеру. Це дозво"
лить попереджати виник"
нення екологічно зумовле"
них інвестиційних збитків
на фазі формування інве"
стиційного потенціалу та
його використання.

ВИСНОВКИ
Управління інвести"

ційним потенціалом в ре"
гіоні здійснюється на ос"
нові організаційно"еко"
номічного механізму від"
творення інвестиційного
потенціалу в умовах еко"
логічних обмежень. Роз"
виток принципів, функ"
цій, методів, інструментів
організаційно"економіч"
ного механізму відтворення інвестиційного потенціалу
регіону грунтується на узгодженості економічних та еко"
логічних інтересів у системі управління інвестиційним по"
тенціалом.

Застосування інструментів організаційно"економічно"
го механізму відтворення інвестиційного потенціалу регіо"
ну відповідно до фаз відтворення викликане необхідністю
поєднувати цілі управління відтворенням інвестицій в умо"
вах екологічних обмежень.
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