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ФОРМУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ
Посилення державного регулювання шляхом активі"

зації фінансово"інвестиційних ринків, сфери фінансових
послуг і лібералізації фінансових ринків стає загальносві"
товою тенденцію. Уже з перших років існування наша дер"
жава спрямовувала свою політику на законодавче забезпе"
чення та регулювання інвестицій. Проте, окремі якісні зміни
в управлінні інвестиційних процесів не додали державній
політиці у цій сфері системності та наукової обгрунтова"
ності. Крім того, інтеграція України до глобального та євро"
пейського економічного простору, вплив наддержавних си"
стем багатостороннього регулювання, наслідки сучасних
фінансово"економічних криз можуть мати негативний соц"
іально"економічний вплив на ті регіони, які ще досі не ви"
робили власної стратегії конкурентоспроможності.

Державна інвестиційна політика не має комплексно"
го характеру, пільги здебільшого є тимчасовими і швид"
ко скасовуються або обмежуються. Загальне податкове
навантаження зростає, а порядок нарахування та сплати
податків залишається складним. Норми законодавства
часто по"різному тлумачаться окремими державними
структурами, особливо на місцях, що ще більше усклад"
нює діяльність іноземних інвесторів в недосконалому ук"
раїнському податковому полі.

Державне регулювання інвестиційного ринку в Ук"
раїні залишається непослідовним, суперечливим і таким,
що негативно впливає на стан економічної безпеки краї"
ни загалом. Тому є актуальним створення ефективної
системи державного регулювання інвестиційного проце"
су, зокрема з урахуванням його регіональних особливо"
стей.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематиці державного регулювання інвестицій"

ної діяльності присвячені наукові праці таких українсь"
ких учених: П. Бєлєнького, О. Береславської, І. Бланка,
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І. Бураковського, О. Вовчак, А. Гальчинського, В. Геєця,
О. Іваницької, В. Корнєєва, М. Крупки, В. Козика, І. Ми"
хасюка, І. Лукінова, С. Панчишина, С. Реверчука, Н. Сту"
кало, М. Трохимченко та інших. Питання та шляхи по"
кращення інвестиційної діяльності, оптимізації інвести"
ційних процесів і виявлення їх впливу на структурні зру"
шення в економіці Львівщини досліджували, зокрема, О.
Вермінська [2], Б. Вишивана [3], Г. Горин [5], Н. Заярна
[11], Н. Криштоф [15], В. Марцин [17], І. Скоропад [23]
та інші. У їх наукових роботах розкриті сутність, особ"
ливості, методи та механізми здійснення іноземних інве"
стицій, розроблені засади державного регулювання інве"
стиційних потоків. І хоча більшість учених і практиків ус"
відомлюють економічне значення фінансової лібералі"
зації й демократизації ринків фінансових інвестицій, не"
досконале державне регулювання загрожує їх стабіль"
ності та економічній безпеці загалом. Тому для розвит"
ку фінансових ринків важливим є підвищення якості ре"
гулювання діяльності на ринку фінансово"інвестиційних
послуг, яке потребує створення ефективної системи дер"
жавного регулювання діяльності фінансових установ з
урахуванням значних змін в архітектурі інвестиційних
ринків [22, с. 243].

Водночас відсутні поглиблені наукові розробки щодо
активізації залучення західноєвропейських інвестицій в
економіку регіону на основі досвіду країн з перехідною
економікою Центральної і Східної Європи з метою підви"
щення обсягів інвестування та прискорення євроінтегра"
ційних процесів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення методів і засобів держав"

ного регулювання та відстеження загальної динаміки
інвестиційних потоків у територіальному розрізі Львів"
ської області, а також їхнього впливу на розвиток еко"
номіки регіону.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Державна політика у сфері іноземних інвестицій
здійснюється Кабінетом Міністрів України разом із На"
ціональним банком і регулюється Верховною Радою Ук"
раїни [7—10]. На місцях її реалізують ради та державні
адміністрації відповідних рівнів. Для активізації інвес"
тицій державою проводилися заходи з пільгового опо"
даткування, утворення вільних економічних зон, надан"
ня державних гарантій, пільгових кредитів, забезпечен"
ня сприятливих умов страхування, прискорення аморти"
зації, розвитку інноваційної діяльності.

Процеси глобалізації й загальної інтернаціоналізації
фінансової діяльності, що відбуваються разом із фінан"
совою лібералізацією та демократизацією, призводять до
громіздкої структури ринків фінансових інвестицій і, як
наслідок, — до ускладнення процесів їх регулювання [27,
с. 89]. До того ж, внаслідок підвищення мобільності кап"
італу значно загострилася глобальна конкуренція щодо
залучення вигідних фінансових ресурсів, конкуренція
зросла й у межах держави, окремих регіонів.

Посилення державного контролю над ринком фінан"
сових інвестицій стало передбачуваною реакцією на
фінансову лібералізацію та зростання мобільності капі"
талу. За таких умов секторний підхід до регулювання
ринків інвестицій стає неефективним, і проблема узгод"
женості регуляторної діяльності органів державного ре"
гулювання може вирішуватися або через міжвідомчі ро"
бочі групи та консультативні органи, або через створен"
ня єдиного органу комплексного нагляду й регулювання
— мегарегулятора [22, с. 247].

На нашу думку, цікавим є досвід практичного об'єд"
нання національних ринків фінансових інвестицій дер"
жав"учасниць ЄС, коли регулювання ринку цінних па"
перів реалізується, відповідно до норм ЄС, як на фондо"
вому ринку. Вони сформульовані як директиви, які мак"
симально використовують досвід США у сфері розкрит"
тя інформації, запобігання маніпуляціям і інсайдерській
торгівлі на ринку, а також забезпечення чесної практи"
ки торгівлі.

Сьогодні, в умовах глобалізації та подолання нас"
лідків фінансово"економічної кризи, одним із першочер"
гових завдань у процесі розвитку фінансової системи
України та заохочення інвестицій має стати визначення
оптимального рівня оподаткування, ступеню державно"
го регулювання та лібералізації фінансових ринків, адап"
тація українського законодавства у фінансовій сфері до
міжнародних стандартів тощо [27, с. 88].

В Україні державне регулювання інвестицій здійс"
нюється відповідно до встановлених зобов'язань і вимог
щодо діяльності емітентів і професійних учасників рин"
ку фінансових інвестицій та його стандартів [22, с. 244].
Як зауважує автор, характерною ознакою регуляторної
структури українського ринку цінних паперів є активне
втручання держави і слабкий нагляд, а також непорозу"
міння в законодавчих основах функціонування ринку
фінансових інвестицій. Відсутність систематизованої
правової бази на ринку фінансових інвестицій, реальних
механізмів покарання порушників законодавства, нагля"
ду за фінансовим станом інвестиційних інститутів і за"
хисту прав інвесторів залишається гострою проблемою
українського законодавства.

Крім того, не виконуються у повному обсязі рішення
уряду у сфері стимулювання ПІІ. Це призводить до того,
що окремі стратегічні напрями оптимізації державного
регулювання іноземних вкладень залишають актуальни"
ми та не досягнутими й понині. Показовим, наприклад, є
той факт, що упродовж останніх 10—15 років у постано"
вах і рішеннях уряду щодо стимулювання інвестиційної
діяльності як першочергове завдання називаються судо"
ва реформа, заходи з поліпшення умов оподаткування,
захисту прав власності, розвитку фінансових ринків,
створення позитивного іміджу України на міжнародній
арені тощо [2].

Непривабливість для інвесторів українського інвес"
тиційного ринку пояснюється його низькою ефективні"
стю, основними причинами якої є політична неста"
більність, недостатній законодавчий захист інвесторів,
слабо розвинена інфраструктура фінансового ринку, ма"

ніпулювання цінами, використання інсайдерської інфор"
мації та непоодинокі випадки недобросовісного ставлен"
ня фінансових посередників до клієнтів [1]. Все це нега"
тивно впливає й на розвиток системи державного регу"
лювання інвестиційного ринку в Україні, яка повинна за"
безпечувати покращення інвестиційного середовища, за"
хист інтересів інвесторів, справедливе ціноутворення,
усунення системних ризиків, функціонування ринку
фінансових інвестицій як механізму економічного роз"
витку [22, с. 245].

Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності формує
нормативно"правову базу, відповідає за регуляторну пол"
ітику в сфері інвестиційної діяльності та відіграє важли"
ву роль в організації процесу інвестування. Основними
факторами, що визначають темпи та результати процесу
проникнення інвестиційних ресурсів на загальнодержав"
ний рівень, є сучасні тенденції розвитку України та рівень
конкуренції на міжнародних ринках капіталу. Для по"
жвавлення інвестиційної активності та залучення нових
іноземних інвесторів наприкінці 90"х — початку 2000"х
рр. в Україні були створені 11 спеціальних економічних
зон (СЕЗ), одну спеціальну експериментальну зону та
визначені дев'ять територій пріоритетного розвитку, з
яких 2 СЕЗ — на Львівщині.

Крім створення СЕЗ, існує практика запровадження
в окремих регіонах України (на територіях пріоритетно"
го розвитку) спеціальних режимів інвестиційної діяль"
ності щодо реалізації інвестиційних проектів у тих видах
економічної діяльності, які визначені пріоритетними для
даної території. Спеціальний режим інвестиційної діяль"
ності передбачає встановлення податкових і митних пільг
для суб'єктів підприємницької діяльності, які уклали до"
говір з місцевими органами влади щодо реалізації інвес"
тиційного проекту у пріоритетній галузі.

Відповідним законодавством для цих зон була перед"
бачена низка пільг (режим митної зони, пільговий режим
оподаткування тощо), особливі умови валютного регу"
лювання, землекористування, спеціальні режими інвес"
тиційної діяльності щодо реалізації інвестиційних про"
ектів тощо [18].

Встановлені пільги передбачають звільнення на виз"
начений період:

— від обкладення ввізним митом і податком на дода"
ну вартість устаткування та обладнання (крім підакциз"
них товарів) для реалізації інвестиційного проекту;

— від оподаткування прибутку новостворених
підприємств при внесенні інвестицій, розмір яких визна"
чено для кожної території окремо;

— від сплати обов'язкового збору до Державного
інноваційного фонду; встановлення особливого поряд"
ку обчислення валового доходу для підприємств СЕЗ з
метою його оподаткування.

Проте, пільги та преференції, надані для пожвавлен"
ня інвестиційної діяльності суб'єктам господарювання,
не завжди використовувалися ними в повному обсязі, не
було жорсткого контролю за цільовим використанням
виділених коштів уповноваженими банками та держав"
ними органами. Тому істотних позитивних зрушень у ре"
гуляторній політиці щодо іноземних інвестицій не було
досягнуто.

З метою активізації інвестиційного процесу Львів"
ською обласною радою були затверджені Стратегія роз"
витку Львівської області до 2015 року, моніторинг якої
здійснюється кожного півроку; низка стратегічних до"
кументів регіонального рівня: Програма інвестиційного
розвитку на 2011—2015 рр.; Програма розвитку туризму
та рекреації на 2011—2013 рр.; Програма забезпечення
реалізації проектів з пріоритетних напрямів соціально"
економічного та культурного розвитку Львівської об"
ласті "Олімпійська надія — 2022"; Програма з підвищен"
ня кваліфікації державних службовців і посадових осіб
органів місцевого самоврядування у 2011 році та інші [25;
26].

Регуляторна політика місцевих органів виконавчої
влади Львівщини постійно спрямовується на вдоскона"
лення правового регулювання, зокрема в частині пере"
гляду прийнятих актів і приведення їх у відповідність із
принципами державної регуляторної політики, публіч"
ного обговорення проектів регуляторних актів за учас"
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тю підприємницько"інвестиційних структур регіону. Так,
тільки протягом I півріччя 2012 року органами місцевого
самоврядування Львівської області були прийняті 22 но"
вих, переглянуті 33 та здійснене відстеження результа"
тивності 38 регуляторних актів [14].

На Львівщині реалізується 45 інвестиційних проектів
у галузі АПК, з них 16 за участю зарубіжних інвесторів.
Серед сільськогосподарських підприємств області найб"
ільший обсяг іноземних інвестицій зосереджено в ТзОВ
"ЛК Юкрейн Груп", ТзОВ "Галичина"Захід", ТзОВ "Агро
ЛВ Лімітед", ТзОВ "Агромарк Юкей".

Консультативну та фінансову допомогу малому
підприємництву надають 2 технопарки, 16 бізнес"центрів,
2 бізнес"інкубатори, 15 лізингових центрів, 142 небанкі"
вських фінансово"кредитних установи, 21 інвестиційний
фонд, 1 інноваційний фонд, 53 інформаційно"консульта"
тивні установи, 2 аудиторські фірми, 23 консультаційні
центри державних податкових інспекцій у містах і райо"
нах області. На сайті Львівської обласної державної ад"
міністрації (ЛОДА) (http://www.loda.gov.ua) в рубриці
"Львівщина інвестиційна" розміщена інформація щодо
переваг вигідного інвестування в область, перспективних
інвестиційних проектів, інвестицій до Євро"2012, право"
вого регулювання інвестиційної діяльності, анкета інве"
стора тощо.

Останнім часом у сфері державного управління роз"
витком регіону намітилися тенденції зростання уваги до
ринкових інституцій, міжрегіонального співробітництва,
децентралізації та розвитку інноваційно"інвестиційної
інфраструктури. Однак, для інвестиційного процесу в об"
ласті на посткризовому етапі розвитку характерними є
структурні, географічні та секторальні диспропорції, які
істотно погіршують динамічну конкурентоспроможність
регіону [19].

Проаналізуємо динаміку основних показників інвес"
тиційної діяльності у Львівській області, які наведені в

табл. 1, 2, виходячи зі статистич"
них даних на початок 2012 року.

Дані двох нижніх рядків таб"
лиці 1 дозволяють констатувати,
що кількість інвестиційних про"
ектів, які виконувалися в СЕЗ
Львівщини, скоротилася понад
півтора раза (зі 101 до 63). Відно"
шення ж обсягів інвестицій у СЕЗ
до обсягів ПІІ в регіон у цілому,
зростаючи за останні роки, було в
2011 р. меншим у 6 разів, ніж у 2006
р. Отже, однією з причин по"
гіршення інвестиційної діяльності
у Львівській області є, безперечно,
наслідки світової економічної
кризи, особливо відчутне знижен"
ня відбулося в 2009 р., після чого
вона повільно активізується.
Правда, за даними ЛОДА, уже в
2012 році Львівщина отримала ПІІ
на суму в 290 млн дол. США, що
вдвічі більше, ніж за попередній
рік, і досягла 1,5996 млрд дол.
США загального обсягу інвес"
тицій [28], або 620 дол. США на
особу [12; 16].

Розподіл обсягів капітальних
інвестицій на Львівщині за джере"
лами фінансування [24] наведений
у таблиці 2. Як видно з таблиці 2,
така структура інвестицій зберіга"
лася протягом досліджуваного пе"
ріоду, проте частка власних
коштів підприємств і організацій в
інвестиціях знизилася з 60,7 % до
45,1 %, тобто на 15,6 %. Дещо зрос"
ла участь в інвестиціях з боку дер"
жави, залишаючись низькою (10,6
%), банків і фінансових органі"
зацій (25,8 %). Однак, незначними
є залучення інвестиційних коштів
з боку місцевого бюджету чи іно"

земних інвесторів (біля 2,0 %). За індексом інвестицій в
основний капітал область знаходиться на рівні 1990 року.

У області, зокрема в м. Львові, були стратегічні бюд"
жетонаповнювальні підприємства, які внаслідок втрати
контролю над ними з боку держави, допущених помилок
при приватизації та реструктуризації, шкідливої діяль"
ності "інвесторів" стали (або стануть) банкрутами: заво"
ди "Електрон", "Кінескоп", "ЛОРТА", "Полярон",
"Мікроприлад", телеграфної апаратури, ЛАЗ, "Автона"
вантажувач", Дрогобицький крановий завод, Львівський
мехсклозавод, Стрийський склозавод і ін. Це сталося,
перш за все, через байдужість місцевих органів влади в
особі чиновників, їх безвідповідальності, нездатності
відстоювати інтереси свого регіону на урядовому та пар"
ламентському рівні.

Держава повинна виступати ефективним господарем
у країні, а не запобігливим "прохачем" перед інвестора"
ми. Вона має скеровувати свої інвестиції на стратегічно
важливі напрями господарювання, щоб не віддавати їх у
"чужі руки", стимулювати іноземні інвестиції в модерні"
зацію та технічне переоснащення техніко"технологічної
бази промислового виробництва.

Однак, проект з орієнтовною інвестиційною вар"
тістю 12,3 млн дол. США, що передбачає проведення
на умовах лізингу реконструкції колісно"роликового
цеху з будівництвом вагоноколісної майстерні в м.
Дрогобичі, призупинений: розпочате в 2007 р. будів"
ництво нульового циклу через світову економічну
кризу було законсервоване в 2008 р. на рівні готов"
ності 40 % [13].

Найактивнішими учасниками інвестиційного проце"
су в області є такі підприємства: ТзОВ "Леоні" (Німеччи"
на, виробництво кабельних мереж); УКСП ТзОВ "Гали"
чина" (Данія, вирощування свиней, корів тощо); ТзОВ
"ОДВ"Електрик" (Німеччина, виробництво електротех"
нічного устаткування).
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Джерело: [21; 24].
* — Без урахування суми ПДВ.
** — %, обчислений автором із урахуванням поточного курсу гривні до долара США.

Таблиця 1. Основні показники інвестиційної діяльності у Львівській області
за 2006—2011 роки
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Останнім часом на Львівщині
було забезпечене максимальне спри"
яння реалізації наступних інвестиц"
ійних проектів: будівництво шахти з
видобутку коксівного вугілля у м.
Любеля ("Сі"Сі"Ай Любеля") з обся"
гом інвестицій в 1,0 млрд дол. США;
будівництво німецькою фірмою
"Клінгспор" заводу абразивних мате"
ріалів у Сокальському районі; виве"
дення на проектну потужність заво"
ду сухих будівельних сумішей "Хен"
кель" у Миколаївському районі із за"
лученням 10 млн євро інвестицій та
створенням 120 робочих місць; ком"
плекс логістичних об'єктів у прикор"
донному Мостиському районі;
інфраструктурні об'єкти в рамках
підготовки до Євро"2012 [23, с. 258].

Однак, іноземні інвестори вказу"
ють на слабку промоцію області та її
потенціалу за межами України, а се"
ред головних перешкод інвестиційної
діяльності в області, окрім вже зга"
даних адміністративних процедур,
звертають увагу на недостатній роз"
виток інфраструктури [18].

Державна бюджетна установа "Львівський регіональ"
ний центр з інвестицій та розвитку" займається розроб"
ленням і виконанням комплексу заходів щодо активізації
інвестиційної діяльності, стимулювання розбудови регі"
ональної інвестиційної інфраструктури; вживає заходи
щодо впровадження сучасних інструментів залучення
інвестицій, адаптованих до умов регіону, надання допо"
моги області в практичному їх застосуванні; сприянням
у підготовці й реалізації інноваційних та інвестиційних
проектів за принципом "єдиного вікна" та інше. Так, на"
приклад, у 2010 р. Центр реалізував 36 інвестиційних та
інноваційних проектів та пропозицій, 48 зустрічей з інве"
сторами; за сприяння центру були впроваджені 5 нових
технологій, 9 технологічних профілів, розміщених у сис"
темі трансферу технологій [2].

24—25 травня 2012 р. у співпраці між міською радою
та ЛОДА у Львові вперше пройшов Міжнародний форум
інвестицій та інновацій, на якому відбувся конкурс інно"
ваційних проектів в сфері ІТ. Традиційною дискусійною
платформою для лідерів і інвесторів Східної та Західної
Європи став Міжнародний економічний форум "Стра"
тегії. Інвестиції. Співробітництво", який щороку прохо"
дить у Львові. Під час ХІІ форуму (жовтень 2012 р.) були
підписані: угода з співпраці між ЛОДА та Генеральним
директоратом "Енергетика" Європейської Комісії про
роль Львівщини як територіального координатора "Уго"
ди Мерів", виконавча угода про співпрацю на виконання
меморандуму між Львівською областю та Державним
агентством з інвестицій і управління національними про"
ектами України, а також інші договори. Однак, на думку
З. Бермеса, голови Громадської ради при ЛОДА, інвес"
тиційна політика в області, незважаючи на форуми та
розмови навколо цієї теми, перебуває в "глухому куті"
[6].

У зв'язку з переходом до інноваційної моделі під"
приємництва на Львівщині стають перспективними його
нові форми: венчурне підприємництво, інжиніринг,
лізинг, технопарки, франчайзинг [4].

Як відомо, 4 вересня 2012 року вступив у дію Закон
України "Про індустріальні парки". Законом для них пе"
редбачене звільнення від оподаткування ввізним митом
устаткування, обладнання та комплектуючих до них, ма"
теріалів, які не виробляються в Україні. Сьогодні ЛОДА
завершує відбір відповідних земельних ділянок площею
від 15 до 700 га (Новий Роздол, Яворів, Черляни), на яких
планується організувати функціонування індустріальних
парків [12].

На мою думку, органам місцевої влади слід регулю"
вати й розвивати діяльність із залучення інвестицій в ре"
гіон у тісній співпраці з ученими та дослідниками вищої
школи й академічних установ області. Для підвищення
ефективності формування та реалізації регіональної

інвестиційної стратегії потрібно створити спеціальну
структуру — аналітично"інвестиційну групу, в яку мають
увійти фахівці з ЛОДА, податкової адміністрації та інших
державних установ, банків, страхових компаній, інвес"
тиційних компаній і фондів, кредитних спілок, підпри"
ємств, науково"дослідних інститутів і вищої школи. Ця
група має розробити заходи щодо реалізації інвестицій"
ної стратегії регіону й контролювати їх виконання:
інформувати потенційних інвесторів про нові можливості
та переваги інвестиційних проектів; надавати допомогу в
підвищенні інвестиційної привабливості об'єктів для інве"
сторів і ділових партнерів; розробляти нові механізми
інвестиційної діяльності [15].

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Забезпечення інвестиційної привабливості області

розглядається як пріоритетний напрям діяльності місце"
вих органів виконавчої влади та органів місцевого само"
врядування. Загальними засадами формування держав"
ної інвестиційної політики на Львівщині мають стати по"
вне виконання розроблених програм і комплексів заходів
із залучення інвестицій, неухильне дотримання законо"
давства і забезпечення впевненості інвесторів у дієвості
державного регулювання інвестиційного процесу. Тре"
ба усунути такі негативні явища, як непрозорість, "про"
штовхування", "дахування" інвестиційних проектів, рей"
дерство, надмірна "опіка" державними контролюючими
органами (казначейство, податкова тощо). Інвестиційна
діяльність повинна стати прозорішою, інформативною та
менш проблемною.

Першочерговими завданнями державного регулю"
вання інвестиційного процесу в області вбачаються: вдос"
коналення інституційного забезпечення реального сек"
тора економіки, покращення інституційної інфраструк"
тури інноваційного розвитку, активізація діяльності кла"
стерних і інтеграційних форм господарювання, стимулю"
вання регіональної інтеграції, ширшого використання пе"
реваг міжрегіонального й транскордонного співробітниц"
тва, забезпечення шляхом широкого залучення інвес"
тицій збалансованого розвитку області та формування
раціональної просторово"секторальної структури регі"
ональної економіки.

Держава й надалі повинна здійснювати ефективне ре"
гулювання інвестиційної діяльності шляхом постійної ро"
боти з інвесторами, контролюючи умови виконання ними
програми інвестиційних проектів. Потрібно не тільки за"
охочувати інвесторів до їхньої участі в розвитку еконо"
міки регіону, але й строго вимагати виконання ними взя"
тих зобов'язань.

Львівщині слід розширити свою участь у реалізації
державної політики в сфері європейської інтеграції,
особливо в роботі сторін під егідою Ініціативи ЄС "Східне
партнерство", а також на рівні транскордонних і регіо"

Джерело: [24].

Таблиця 2. Капітальні інвестиції Львівщини за джерелами фінансування,
млн грн.

* без урахування суми ПДВ.
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372,7 
2,9 
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нальних проектів. В області необхідно своєчасно реалі"
зувати масштабні заходи з підготовки внутрішнього рин"
ку до роботи в умовах ЗВТ із ЄС, долучитися до урядо"
вих реформ, санітарних і фітосанітарних заходів, техні"
чного регулювання та стандартизації, держзакупівель,
державної допомоги [20].

Регіональними пріоритетами Львівської області ма"
ють стати збереження й розвиток складних наукоємних
виробництв, ІТ"технологій, зокрема, транспортного ма"
шинобудування та приладобудування, поглиблене пере"
роблення сільськогосподарської продукції, ефективне
використання природно"ресурсного, рекреаційного та
туристичного потенціалу, розвиток транспортної та при"
кордонної інфраструктури. Саме в ці пріоритетні напря"
ми слід стимулювати цільовий притік іноземних інвес"
тицій.

Сьогодні необхідна нова стратегія розвитку області
як прикордонного регіону, комплексний підхід до інтен"
сифікації роботи з потенційними інвесторами та усунен"
ня тих явищ, які негативно впливають на інвесторів, зок"
рема, протиріч між різними гілками та рівнями влади, за"
безпечення прозорості та послідовності її регуляторної
діяльності, молодими високопрофесійними кадрами.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Потребують глибокого вивчення питання надання

інвесторам гарантій від некомерційних ризиків, зумов"
лених погіршенням умов інвестування, прозорості
здійснення та регулювання інвестиційної діяльності, дія"
ми посадових осіб або прийняттям регуляторних актів.
Для узгодження інтересів потенційних інвесторів і зав"
дань стратегічного та економічного розвитку регіону вба"
чаються актуальними дослідження питань покращення
інвестиційної інфраструктури, створення інвесторам ши"
роких можливостей для реалізації інвестиційних про"
ектів, а також посилення їх відповідальності за ефек"
тивність виконання взятих зобов'язань.
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