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кономічний розвиток України в цілому і
кожного окремо взятого регіону зокрема
багато в чому залежить від інвестиційної
політики, ефективність якої визначає
загальний прогрес суспільства. Принципи та
механізми державної інвестиційної політики
мають
спрямовуватися,
насамперед,
на
регулювання
інвестиційної
діяльності
і
формуватися
залежно
від
особливостей
національної
економіки,
її
стану,
рівня
інтегрованості у світове господарство, а також
тенденцій подальшого соціально-економічного
розвитку країни [1].
Однією з головних причин стримування
розвитку української економіки є неефективна
інвестиційна політика, яка в нашій країні
реалізується за умови порушення оптимальних
співвідношень
між
національними
заощадженнями та інвестиціями в господарський
комплекс, скорочення обсягів накопичення,
зменшення
бюджетних
капіталовкладень,
неефективного використання прямих іноземних
інвестицій тощо [1].
Наведені вище обставини унеможливлюють
застосування уніфікованого підходу до реалізації
державної
інвестиційної
політики
на
регіональному рівні і потребують виважених
управлінських рішень органів місцевої влади
щодо залучення інвестицій. Виходячи з цього,
дослідження проблем державного управління
інвестиційною діяльністю на регіональному рівні
в Україні є актуальним і своєчасним [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Проведений аналіз наукових праць з проблем
державного та регіонального управління свідчить
про те, що останнім часом державне управління,
як наука, інтенсивно розвивається в напрямі
теоретико-методологічного забезпечення, зокрема
в розробці та удосконаленні механізмів державного управління інвестиційними процесами.
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Добрянська
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Капелюшна
А.А.
Управління
інвестиційним процесом Одеської області.Оглядова стаття.
У статті проведено аналіз стану залучення інвестиційних
ресурсів Одеської області, розглянуто динаміку прямих
іноземних інвестицій в область по галузям та географічну
структуру обсягів прямих інвестицій. Виявлено основні
причини зменшення обсягу інвестицій у економіку регіону та
країни в цілому. Проведена оцінка показників соціальноекономічного розвитку Одеської області за 2019 рік та
запропонований
оптимальній
механізм
управління
інвестиційною привабливістю Одеського регіону. Досліджено
та удосконалено теоретичні та методичні засади механізму
публічного управління інвестиційними процесами в регіонах.
Обґрунтовано основні напрями вдосконалення механізму
публічного управління інвестиційним процесом. Сформовані
завдання, що спрямовані на поліпшення інвестиційного
процесу в регіоні.
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, інвестиційна
привабливість,механізм управління, управління інвестиційними
процесами.
Dobrianskа N.A., Kapeliushna A.A. Management of the
investment process of the Odessa region. Review article.
The article analyzes the state of attraction of investment
resources of the Odessa region, discusses the dynamics of foreign
direct investment in the region by industry and the geographical
structure of the volume of direct investment. The main reasons for
the decrease in the volume of investments in the economy of the
region and the country as a whole have been identified. The
estimation of indicators of social and economic development of the
Odessa region for 2019 is carried out and the optimal mechanism
for managing the investment attractiveness of the Odessa region is
proposed. Theoretical and methodological foundations of the
mechanism of public management of investment processes in the
regions have been researched and improved. The basic directions of
improvement of the mechanism of public management of the
investment process are substantiated. Tasks aimed at improving the
investment process in the region have been formed.
Keywords: foreign direct investment, investment attractiveness,
management mechanism, management of investment processes.
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Розробці та
удосконаленню механізмів
державного управління інвестиційними процесами
присвячені
роботи
наступних
вчених:
Л.Л. Ковальської, Н.В. Бібік, Т.Г. Логутової,
М.І. Долішнього, В.Д. Кириллова, Н.В. Єжакової,
Л.Л. Ковальської, О.Б. Піріашвілі, В.Є. Будякова,
І.Б. Скворцова, Р.М. Романінець, В.Ф. Мартиненко, В.Р. Ткачука та інших.
Метою
статті
є
запропонування
оптимального механізму державного управління
інвестиційним процесом Одеської області, на
основі проведеного аналізу сучасного стану
залучення інвестицій, як напряму соціально –
економічного розвитку регіону.
Для досягнення поставленої мети були
поставленні наступні взаємопов’язані завдання:
 провести аналіз стану залучення інвестиційних
ресурсів Одеської області;
 зробити
оцінку
показників
соціальноекономічного розвитку Одеської області за
2019 рік;
 подання схеми державного апарату управління
регіону для обґрунтування реалізації механізму
управління.
Виклад основного матеріалу дослідження
Інвестиційна
діяльність
є
одним
з
найважливіших структуроутворюючих елементів
соціально-економічної
системи
територій,
ключовим фактором економічного зростання і
соціального розвитку. Згідно Закону України

«Про інвестиційну діяльність» провадиться на
основі [3]:
 інвестування, що здійснюється громадянами;
 державного інвестування;
 місцевого інвестування;
 державної
підтримки
для
реалізації
інвестиційних проектів;
 іноземногоінвестування;
 спільного інвестування, що здійснюється
юридичними
особами
та
громадянами
України, юридичними особами та громадянами
іноземних держав.
Для
дослідження
рівня
інвестиційної
привабливості, будемо досліджувати обсяги
прямих інвестицій в економіку регіону. Оскільки
прямі інвестиції – найбільш бажана форма
капіталовкладень для економіки України. Отже,
розглянемодинаміку обсягів прямих інвестицій по
основним регіонами України за 8 років (рис.1).
Як видно з рис.1, Одеська область порівняно з
м. Києвом, Дніпропетровською та Харківською
областями має відносно малий обсяг прямих
інвестицій в економіку. На 2018 рік, Одеська
область має долю у 3,8% від основного обсягу
прямих інвестицій в економіку України, в
порівняння м. Київ має долю у 51,7%. Серед
регіонів України за обсягами прямих інвестицій
Одеська область в 2017р. зайняла 4 місце по
рейтингу регіонів, а в 2018р. – 5 місце Для більш
детального дослідження зобразимо динаміку та
криву обсягів прямих іноземних інвестицій
Одеської області (рис.2).
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Рис.1. Динаміка обсягів прямих інвестицій по основним регіонам України за 2010 – 2018 роки.
Джерело: складено авторами за матеріалами [4]
Також показники в порівнянні з минулим
роком мають тенденцію до спадання, так на 2017
рік обсяг вкладень складав – 1228,8 млн.дол.США,
а на 2018 рік – 1202,6 млн. дол. США. Загалом
обсяги прямих інвестицій зменшився на 2,1%. В
період з 2010 року до 2014 року йде зростання
вкладень в економіку регіону, проте с 2014 року і
по нині вбачається спад обсягів прямих іноземних
інвестицій, основною причиною даного явища

можем вважати Революцію Гідности, стан
бойових дій на заході України та дестабілізації
економіки загалом у період з 2013-2014 роки .
Всього в економіку міста здійснили інвестиції
компанії з 34 країн, з них найбільша кількість з
країн Європи - 21.
На рис. 3 представлено географічну структуру
обсягів іноземних інвестицій в Одеську область
станом на 1 січня 2019 р.
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Рис.2. Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій в Одеську область за 2010-2018 роки
Джерело: складено авторами за матеріалами [4]
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Рис. 3. Географічна структура обсягів іноземних інвестицій в Одеську область
станом на 1 січня 2019 р., %
Джерело: складено авторами за матеріалами [5, 6]
Як свідчать дані рис. 3майже половину
загального обсягу надходжень прямих іноземних
інвестицій належать інвесторам із Кіпру(47%).
Також
надходження
іноземних
інвестицій
відбувалося с таких країн, як Німеччина – 13%,
США – 12%, Панама – 9%, Велика Британія – 6%,
Віргінські острови – 5%, Франція – 4%,
Швейцарія – 3%, Нідерланди – 1%.
Одеса має розвинений промисловийкомплекс
та потенціал для підготовкипривабливихпропозицій для інвесторів.Місторозвиває традиційні
длясебе галузі переробної промисловості,транспорту, будівництва та логістики, вякі вже залучені
значні обсяги інвестицій. На рис.4 зображено у
вигляді діаграми обсяг прямих іноземних
інвестицій в Одеську область за галузями.

Як можемо бачити на рис.4 основними галузями, за обсягами прямих іноземних інвестицій за
2018 рік були: промисловість – 141,4
млн.дол.США, транспорт і логістика – 110,6
млн.дол.США, операції з нерухомістю – 105,3
млн.дол.США.
Отже. можемо зробити висновок, що Одеський
регіон розвивається, але тенденції соціальноекономічного розвитку регіонів пропорційно
впливають на залучення інвестицій. Тобто якщо
рівень розвитку регіону низький, то і рівень
залучення інвестицій також буде зменшуватися.
Розглянемо основні показники соціально –
економічного розвитку Одеської області, які
представлено в табл. 1.
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Рис.4 Обсяг прямих іноземних інвестицій за галузями на 1 січня 2019 року, млн.лол.США
Джерело: складено авторами за матеріалами [6,7]
Таблиця 1. Основні показники соціально-економічного розвитку Одеської області на 2019 рік

Показники

2017р.

Індекс промислової продукції, %
Обсягреалізованоїпромисловоїпродукції у
фактичнихцінах, млн. грн.
Індекс сільськогосподарського виробництва, %
Валова продукція сільського господарства у всіх
категоріях господарств у цінах 2010 року, млн.
грн.
у т. ч. рослинництва
тваринництва
Сальдо торговельного балансу, млн. дол. США
Обсяг експорту товарів та послуг – всього, млн.
дол. США
Обсяг імпорту товарів та послуг – всього, млн.
дол. США
Обсяг прямих іноземних інвестицій, млн. дол.
США
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх
джерел фінансування у фактичних цінах, млн. грн.
Обсяг виконаних будівельних робіту фактичних
цінах, млн. грн.
Введення в експлуатацію загальної площі житла
за рахунок усіх джерел фінансування, тис. кв. м
Оборот роздрібноїторгівлі у фактичних цінах, млн.
грн.
Індекс споживчих цін, %
Середньо місячна заробітна плата працівників:
номінальна, грн.
номінальна, скоригована на індекс споживчих цін,
% до попереднього року
Чисельність населення у віці 15-70 років,
зайнятого економічною діяльністю, тис. чол.
Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років до
населення відповідної вікової групи, %
Рівень безробіття, визначений за методологією
МОП, %

112,2

2018р.
Прогноз
Прогноз за
Очікуване 2019 р.
програмою ОДА
102
98,0
105,0

53 381,9

52 600,00

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

11999

12012

12012

12024

100,1

10051,4
1947,6
934

10062
1950
970,5

10062
1950
849,4

10072,1
1951,9
857,5

100,1
100,1
100,9

1813,9

1629

1640

1656,4

101

1427,9

1306,1

1436,7

1446,8

100,7

1363,2

1384,8

1220

1232

101

20022,7

15251

18 500,00 20 500,00

110,8

10400,3

7206,5

14 400,00 15 600,00

108,3

720,5

592

62961,7

84476,5

114,6

109

107,1

108,5

х

6542

7800

9500

10250

107,9

116,6

112,4

111,5

112,5

х

986,6

995

996

998,5

100,2

56,1

56,2

56,8

56,7

+0,6 в.п.

7,3

6,9

6,8

6,6

-0,1 в.п.

Джерело: складено авторами за матеріалами [7]
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З даних табл. 1 видно, що індекс промислової
продукції порівняно з 2018 років збільшився на
7%, а обсяг реалізованої промислової продукції за
2018 рік подолав прогнозне значення на 1800,00
млн.грн. У 2018 році сальдо торговельного
балансу зменшилось на 84,6 млн. дол. США, обсяг
експорту товарів зменшився на 173 млн. дол.
США, та імпорту в свою чергу на 8,8 млн. дол.
США. Обсяг виконання будівельних робіт має
тенденцію до зростання, за 2018 рік зріс на
2000,00 млн. грн та має очікуване значення на
2019 рік у розмірі 15600,00 млн. грн, що на 0,9%
більше порівняно з минулим роком.
За 2018 рік середньомісячна заробітна плата
працівників збільшилась на 2958,00 грн., та має
значення у 9500,00 грн. Рівень безробіття в
Одеській області, за останній рік впав на 0,5%,та
знаходиться на допустимому рівну у 6,8%
загалом. Отже, можна стверджувати, що Одеська
область може бути привабливою для зарубіжних
інвесторів. Проте необхідно сформулювати дієвий
механізм управління інвестиційним процесом в
Одеській області, щоб запобігти нераціональному
розподіленню та використанню вкладень.
Система державних органів управління
інвестиційною діяльністю в Одеській області
включає Законодавчі збори області, губернатора,
адміністрацію області, департамент економічного
розвитку і зовнішніх зв'язків Одеської області,
галузеві департаменти управління і комітети
області, інформаційно-аналітичний центр.
Законодавчі
збори
області
розробляє
інвестиційне
законодавство,
встановлює
повноваження органів влади області, а також
здійснює загальний контроль за розвитком
інвестиційного процесу.
Адміністрація Одеської області:
 видає нормативні правові акти з питань
інвестування;
 затверджує план розвитку галузей регіону;
 надає в Законодавчі збори Одеської області
звіт про результати реалізації федеральних
цільових програм;
 здійснює контроль за реалізацією федеральних
цільових програм;
 керує роботою галузевих департаментів,
управлінь і комітетів адміністрації Одеської
області.
Губернатор Одеської області:
 розробляє
і
подає
на
затвердження
Законодавчих зборів Одеської області бюджет і
основні програми соціально-економічного
розвитку регіону;
 підписує і оприлюднює закони, прийняті
Законодавчими зборами області;
 вносить на розгляд Законодавчих зборів
Одеської області проекти обласних законів з
питань інвестування;
 затверджує перелік федеральних цільових
програм;

 реалізує інші функції, які не закріплені на
Законодавчих
Зборах
і
адміністрацією
Одеської області.
 Департамент
економічного
розвитку
і
зовнішньоекономічних
зв'язків
Одеської
області:
 організовує і координує розробку та здійснює
обґрунтування соціально-економічної політики
адміністрації області, пріоритетних напрямків
розвитку економіки;
 проводить аналіз і оцінку економічного
становища області, визначає тенденції і
пріоритети економічного розвитку базових
галузей, виявляє диспропорції в розвитку
економіки регіону, визначає шляхи їх
усунення. Розробляє пропозиції щодо розвитку
нових ефективних економічних структур;
 забезпечує
та
координує
розробку
комплексного
прогнозу
соціальноекономічного розвитку області, галузей і
секторів економіки на короткостроковий,
середньостроковий і довгостроковий періоди у
взаємодії з муніципальними утвореннями
області;
 контролює реалізацію федеральних цільових
програм на території Одеської області.
Здійснює методичне забезпечення розробки
обласних цільових програм.
 організовує і координує розробку державної
інвестиційної
політики,
заходів
щодо
стимулювання інвестиційної активності та
залученню додаткових фінансових ресурсів в
економіку області;
 розробляє проекти обласних програм по
залученню інвестицій в економіку Одеській
області і створює банк даних по інвестиційним
проектам області, сприяє залученню інвестицій
банків,
промислових
підприємств,
підприємців, іноземних компаній;
 формує адресну інвестиційну програму і
виробляє пропозиції щодо формування
основних напрямків інвестиційної політики в
області;
 проводить економічну, правову експертизу
зовнішньоекономічних обласних проектів і
програм
зовнішньоекономічного
та
інвестиційного
співробітництва,
всіх
зовнішньоторговельних
контрактів,
що
укладаються за рахунок коштів і (або) під
гарантії Одеської області;
 виконує
інші
функції
відповідно
до
законодавства Одеської області.
Дослідивши основні соціально-економічні
показники, рівень інвестиційних надходжень,
структуру та склад системи держаних органів
управління в Одеській області, можемо
запропонувати схему механізму управління
інвестиційною привабливістю Одеського регіону
(рис. 5).
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Макрополітика, важелі державного впливу на інвестиційне середовище регіону
Інвестиційний
ринок

Інвестиційна
політика

Суб`єкти:
- інвестори;
- замовники;
- науково-дослідніорганізації;
Об`єкти:
- матеріальні інематеріальні;
- інфраструктура ринку.

Об`єкти:
- інвестиційний клімат
держави;
- рівень розвитку
інвестиційного ринку;
- темпи інфляції;
- науково- технічний
прогрес;

Правове
регулювання

Об`єкти:
- закони;
- укази;
- постанови;
- норматив;
- інструкції;
- норми;

Розроблення стратегічного та інвестиційного плану розвиткурегіону
Мікрополітика, важелі регіонального впливу на інвестиційне середовище регіону
Методи

Інструменти

-планування;
-прогнозування;
-організація;
-мотивація;
-контроль;
-регулювання;
-проектування;
-фінансування
-маркетинговий;
-страхування
ризиків;

-планування створення
умов для приваблення
інвесторів;
-прогнозування
ефективності
інвестиційних програм;
-організування
діяльностіінвесторів;
-система
мотивації
інвесторів;
-котроль за виконанням
запланованих заходів;

Джерела капіталу,ресурси

Інфраструктура
-фінансові установи;
-навчальні
інститути;
-проектно-дослідні
організації;
-сфера транспорту;
-готельне
господарство;
-харчова сфера;
-рекреаційна сфера;

Внутрішніджерела:
-чистий прибуток;
-амортизаційні
відрахування;
-податкові пільги;
Зовнішні вітчизняні:
-банківські кредити;
-держ. субсидії, замовлення;
- ЦП;
-прямі інвестиції;
-інв. лізинг;
Зовнішні іноземні:
-прямі та портфельніінв;
-гранти
-кредити інземних банків;
-позикифін-міжн. інститутів

Розроблення інвестиційної програми регіону

Механізм реалізації інвестиційної програми регіону

Механізм оцінки
реалізації інвестиційної
програми

ні

Механізм коригування
інвестиційної програми
регіону

так
Прийняття та реалізація програми регіону щодо підвищення його
інвестиційної привабливості

Рис.5 Механізм управління інвестиційною привабливістю Одеського регіону
Джерело: складено авторами за матеріалами [8]
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Підводячи
підсумок
вищевикладеного,
зазначимо,
що
формування
привабливого
інвестиційного клімату у регіоні можливе лише за
умови створення такого інвестиційного механізму,
який зможе поєднати соціально-економічні цілі
держави та регіону з їхніми інвестиційними
ресурсами [8].
Висновки
У статті проведено аналіз стану залучення
інвестиційних
ресурсів
Одеської
області,
досліджено
динаміку
прямих
іноземних
інвестицій в область по галузям та географічну
структуру обсягів прямих інвестицій. Виявлено
основні причини зменшення обсягу інвестицій у
економіку регіону та країни в цілому. Проведена
оцінкапоказників
соціально-економічного
розвитку Одеської області за 2019 рік та
запропонований оптимальній механізм управління
інвестиційною привабливістю Одеського регіону.
Отже, можна стверджувати, що цілями
публічного управління інвестиційними процесами
в Одеській області є: підвищення інвестиційної
активності в Одеській області; зниження ризиків
при
інвестуванні
в
економіку
регіону;
вдосконалення
нормативно-правової
бази
інвестиційної діяльності.
Дії обласної адміністрації, спрямовані на
поліпшення інвестиційного клімату в регіоні і, як
наслідок,
підвищення
його
інвестиційної
привабливості,
передбачають
вирішення
комплексу конкретних завдань. До завдань
обласної
адміністрації
Одеської
області,

спрямованим на поліпшення інвестиційного
процесу в регіоні, можна віднести наступні:
 аналіз наявного регіоном інвестиційного
потенціалу та можливостей його збільшення;
 аналіз рівня регіонального інвестиційного
ризику і пошук шляхів його зниження, в тому
числі за рахунок вдосконалення нормативноправової бази інвестиційної діяльності в
регіоні;
 розвиток в області сучасного інституту
державного
замовлення
як
заходи
інвестиційно-фінансової підтримки розвитку
пріоритетних галузей і територій;
 вдосконалення
механізмів
регулювання
діяльності фінансово-кредитних інститутів і
формування загальнорегіональної ринкової
інфраструктури;
 розробка концепції розвитку підприємництва в
регіоні як одного з основних чинників
посилення інвестиційної активності;
 формування і рішення переліку послуг, які
органи державної влади та місцевого
самоврядування можуть надавати суб`єктам
регіонального інвестиційного ринку (так
званий проектний сервіс);
 формування стійкого іміджу регіону як
надійного реципієнта інвестицій.Державна
підтримка інвестиційної діяльності повинна
будуватися
на
принципах:
взаємної
відповідальності органів державної влади
Одеської області і інвесторів.

Abstract
The article analyzes the state of attraction of investment resources of the Odessa region, investigates the
dynamics of foreign direct investment in the region by industry and the geographical structure of the volume of
direct investment. The main reasons for the decrease in the volume of investments in the economy of the region
and the country as a whole have been identified. The estimation of indicators of social and economic
development of the Odessa region for 2019 is carried out and the optimal mechanism for managing the
investment attractiveness of the Odessa region is proposed. One of the main reasons for holding back the
development of the Ukrainian economy is inefficient investment policy. Therefore, it can be argued that the
goals of public management of investment processes in the Odessa region are: increase of investment activity in
the Odessa region; reduction of risks when investing in the region's economy; improvement of the legal
framework of investment activity.
The actions of the regional administration aimed at improving the investment process in the region and, as a
consequence, increasing its investment attractiveness, provide for the solution of a set of specific tasks. As a
result, we can refer to the tasks of the regional administration of the Odessa region aimed at improving the
investment climate in the region region of investment potential and opportunities to increase it. It is also
necessary to analyze the level of regional investment risk and find ways to reduce it, including by improving the
legal framework of investment activity in the region, the development of a modern state procurement institution
in the field of investment and financial support for the development of priority industries and territories.
The main is to improve the mechanisms for regulating the activities of financial and credit institutions and
the formation of a regional market infrastructure, and to develop the concept of business development in the
region as one of the main factors for increasing investment activity. Secondary tasks can be considered the
formation and decision of the list of services that state and local governments can provide to the subjects of the
regional investment market (the so-called project service) and the formation of a stable image of the region as a
reliable recipient of investments. The state support of investment activity should be based on the principles of
mutual responsibility of state authorities of Odessa region and investors.
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