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Погуляйко Ю.М. Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку регіону 

в умовах децентралізації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 

051 Економіка. Луцький національний технічний університет Міністерства 

освіти і науки України, Луцьк, 2021. 

На основі системного аналізу наукових підходів до дослідження 

інвестиційного та інноваційного забезпечення розвитку регіонів, розроблено 

концептуальні засади інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку 

регіону. Зокрема, удосконалено економічний зміст категорії «інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіону» на основі: 1) розгляду та 

встановлення діалектичних взаємозв’язків «інновації – інвестиції» та 

«інвестиційно-інноваційне забезпечення – розвиток регіону»; 2) дослідження 

змісту економічних категорій «інвестиційно-інноваційного забезпечення» і 

«розвиток регіону», що формують категорію «інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіону»; 3) проведення порівняльного аналізу типів 

розвитку регіону й дослідження його інвестиційно-інноваційного аспекту; 4) 

розгляду різновекторних досліджень інвестиційно-інноваційного забезпечення 

розвитку регіону в сучасній економічній і фінансовій науці й, зокрема, 

вивчення сучасних підходів науковців до трактування категорії «інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіону» та суміжних і споріднених до неї 

категорій. Вказане дозволило сформулювати логічно-структуроване визначення 

категорії «інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону», під 

якою розуміється система фінансово-економічних відносин, яка пов’язана із 

комплексними та послідовними інвестиційно-інноваційного процесами у 

регіоні від генерування інновацій до подальшого їх впровадження та 

поширення, що забезпечить структурне оновлення і динамічний розвиток 

регіону. 
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Визначено й охарактеризовано основні компоненти інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіону з точки зору функціональних 

зв’язків, що формують концептуальні засади досліджуваної проблематики, які 

визначають його сфери, об’єкти, нормативно-правову базу, інституційне 

середовище, джерела, принципи, умови та ефекти. 

У роботі розкрито передумови нарощення інвестиційно-інноваційного 

забезпечення регіону в умовах децентралізаційних змін. На основі аналізу 

кращих вітчизняних практик у нарощенні інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіону виокремлено умови нарощення регіонами 

ресурсної бази інвестицій в умовах децентралізації. Зокрема, до глобальних 

умов віднесено: удосконалення законодавчих норм та юридичну 

відповідальність за їх порушення; взаємну відповідальність задіяних в 

інвестиційному процесі суб’єктів; дотримання прав та свобод інвестора, 

розширення форм змішаного фінансування інвестпроектів тощо. Залучення 

достатнього розміру інвестицій для розвитку інноваційної сфери території 

передбачає ряд кроків: створення територіальних агенцій економічного 

розвитку; бенчмаркінг території; розробки інвестиційного паспорта, 

інвестиційного веб-порталу регіону, стандартних процедур роботи з 

інвесторами тощо; розробки інвестиційних порталів територій з 

інтерактивними онлайн-картами інвестоб’єктів та територіальної стратегії 

залучення інвестицій; облік та аналіз потенційних об’єктів для інвестування, 

людського потенціалу, логістики та суміжного бізнесу в регіоні; визначення 

пріоритетних сфер у регіоні для інвестування. 

Систематизовано основні елементи інвестування на регіональному рівні, 

які включають: інвестування фізичними/юридичними особами, заснованими на 

колективній власності; державне та місцеве інвестування; державна підтримка 

реалізації місцевих проєктів; іноземне та спільне інвестування. 

Дослідження інвестиційно-інноваційного забезпечення регіону в умовах 

децентралізаційних змін дозволило сформувати критерії інвестиційної 

привабливості регіонів. Зокрема, це: готовність території до інвестиційного 
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процесу; відсутність проблем у питаннях прав власності на об’єкт інвестування; 

популяризація інвестиційних переваг території, які властиві лише їй; прозорий 

правовий статус території; демонстрація позитивних економічних змін регіону; 

узгодженість інвестицій, які залучаються в громаду. 

Вагоме значення для активізації інвестпроцесів в Україні належить участі 

держави у фінансуванні проектів у т.ч інноваційних. Нині питома вага 

фінансування за кошти бюджетів різних рівнів є незначною, що спричинено 

низькою ресурсною спроможністю. Однозначно дана ситуація завдає 

негативних наслідків розвитку науково-інноваційної діяльності, що зумовило 

потребу систематизації інструментальної бази інвестиційно-інноваційного 

забезпечення територій в умовах децентралізації. 

Досліджено світовий досвід інвестиційно-інноваційного забезпечення 

розвитку регіону в умовах децентралізації. На підставі критичного аналізу 

виділено функції, які виконує держава при регулюванні інвестиційно-

інноваційної діяльності, до яких віднесено: регулюючу, стимулюючу, 

адміністративну. Основними інструментами прийняття інвестиційно-

інноваційних рішень у світовій практиці є макроекономічне регулювання, 

податкова та амортизаційна політики. Виявлено, що у повоєнні роки більшість 

розвинутих країн перейшла від адміністративних до непрямих способів 

регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності. На підставі вивчення 

досвіду США, Німеччини, Японії, Великобританії, Польщі, Угорщини та Індії 

зроблено висновок, що на етапі становлення, стимулювання інвестиційно-

інноваційних процесів формує передумови для створення стійких, незалежних, 

конкурентоспроможних регіональних систем на основі смарт-технологій та 

державно-приватного партнерства. 

Розроблено методичний підхід до проведення діагностики інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіонів на основі використання методу 

інтегрального індексного аналізу. Виокремлено три критерії для оцінки 

інвестиційного забезпечення (концентрація інвестиційних ресурсів, 

диверсифікованість джерел залучення коштів для інвестування, ефективність 
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інвестування) та чотири критерії для оцінки рівня інноваційного забезпечення 

розвитку регіонів (науково-дослідна активність наукових організацій, 

інноваційна активність промислових підприємств, результати інноваційної 

діяльності промислових підприємств, ефективність інноваційної діяльності 

промислових підприємств). 

Встановлено, що регіони України значно відрізняються за рівнем 

інвестиційного забезпечення розвитку. Зокрема, м. Київ належить до регіонів з 

порівняно високим рівнем інвестиційного забезпечення розвитку, а Волинська, 

Київська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області мають середній 

рівень інвестиційного забезпечення розвитку. Найбільша кількість регіонів 

увійшла до групи із порівняно низьким рівнем інвестиційного забезпечення 

розвитку, що обумовлено відносно однаковими обсягами капітальних 

інвестицій в регіоні в розрахунку на 1 особу, а також наявністю спільних 

особливостей ведення підприємницької діяльності. Виявлено, що порівняно 

низький рівень інвестиційного забезпечення розвитку в даних регіонах є 

результатом невисоких обсягів інвестицій в житлове будівництво та низького 

темпу росту капітальних інвестицій в динаміці. 

Результати діагностики рівня інноваційного забезпечення розвитку 

регіонів показали, що лише м. Київ, Запорізька, Сумська, Харківська області 

потрапили до групи з порівняно високим рівнем. Також обмеженою була 

кількість регіонів, які досягнули середнього рівня (Закарпатська, Херсонська, 

Чернігівська області). Найбільш чисельною є група з низьким рівнем 

інноваційного забезпечення розвитку, що потребує розробки антикризових 

стратегій інноваційного забезпечення їх розвитку з урахуванням їх 

регіональних особливостей. 

Обґрунтовано підхід до формування інноваційно-інвестиційних стратегій 

розвитку регіонів на основі результатів проведеної комплексної діагностики, 

що дозволило побудувати поле взаємозв’язків рівнів інвестиційного та 

інноваційного забезпечення регіонів України за підсумками інтегральних 

оцінок, на основі чого розроблено стратегічну концепцію інвестиційно-
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інноваційного забезпечення розвитку регіонів держави та проведено їх 

позиціонування у матриці вибору типу інноваційно-інвестиційної стратегій.  

У роботі удосконалено підхід до побудови кореляційно-регресійної моделі 

залежності валового регіонального продукту Волинської області від 

інвестиційно-інноваційного забезпечення, що дозволило визначити 

мультиплікативний ефект впливу витрат на інновації, кількості працівників, 

задіяних у виконанні наукових досліджень, які мають науковий ступінь, витрат 

на виконання наукових досліджень і розробок, капітальних і прямих іноземних 

інвестицій на розвиток економіки регіону. Побудовані багатофакторні лінійні 

рівняння та двофакторні  регресійні залежності, а також проведений системний 

аналіз інерційного, базового та оптимістичного сценаріїв нарощення 

інвестиційного та інноваційного забезпечення розвитку регіону дали 

можливість визначити найбільш впливові фактори інвестиційно-інноваційного 

забезпечення з метою отримання максимального позитивного ефекту щодо 

соціально-економічного розвитку регіону в умовах децентралізації.  

Встановлено, що перспективи соціально-економічного піднесення регіону 

залежать від поєднання потенціалу публічного сектора та приватного капіталу, 

що повною мірою забезпечується через реалізацію угод державно-приватного 

партнерства. Обґрунтовано, що характерною рисою нормативно-правового 

забезпечення державно-приватного партнерства в Україні є відсутність 

системного підходу до інституціоналізації основних форм та видів 

партнерських відносин між державними та приватними партнерами. Визначено, 

що однією з найбільш поширених форм державно-приватного партнерства у 

світовій практиці є концесія. Аналіз надходжень концесійних платежів до 

Зведеного бюджету України у 2011-2020 роках засвідчив, що інститути 

державно-приватного партнерства знаходяться у латентному стані. 

Дослідження показали, що в теперішніх умовах сформувалися сприятливі 

інституціональні передумови для диверсифікації форм державно-приватного 

партнерства, якими виступають: укрупнення адміністративних районів, 

завершення процесу створення об’єднаних територіальних громад, земельна та 
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бюджетна децентралізація, оновлення законодавства про оренду державного та 

комунального майна. Обґрунтовано, що у вітчизняному законодавстві 

необхідно інституціоналізувати дві основні форми державно-приватного 

партнерства: 1) передача державних та комунальних активів у користування; 2) 

створення статутних та нестатутних об’єднань за участю державних 

(комунальних) та приватних партнерів. Встановлено, що основними видами 

державно-приватного партнерства, яке передбачає передачу державних та 

комунальних активів у користування, є: концесія, оренда, угоди про розподіл 

продукції, договір управління майном. Доведено, що до основних видів 

державно-приватного партнерства, яке передбачає створення об’єднань 

державних (комунальних) та приватних партнерів, відносяться: договір про 

спільну діяльність, асоціація, кластер, створення спільних підприємств. 

Встановлено, що в умовах бюджетного дефіциту укладання угод державно-

приватного партнерства дасть можливість забезпечити впровадження 

інноваційних форм розвитку господарства регіонів та територіальних громад. 

Обґрунтовано, що пріоритетними напрямами укладання угод державно-

приватного партнерства у короткостроковій перспективі виступають проєкти 

модернізації комунальної інфраструктури, оновлення осушувальних та 

зрошувальних систем, розбудови індустрії поводження з відходами. 

Ключові слова: інвестиції, інновації, інвестиційне забезпечення, 

інноваційне забезпечення, розвиток регіону, децентралізація, інноваційна 

діяльність, державно-приватне партнерство, смарт-спеціалізація.  
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SUMMARY 

 

Pohulіaіko Yu.M. Investment and innovation support of the region's 

development in the conditions of decentralization. - Qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 051 Economics. 

Lutsk National Technical University of the Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Lutsk, 2021. 

Іnvestment and Innovation Support for Region Development in Terms of 

Decentralization. – Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

A thesis for awarding PhD on Speciality 051 Economics. Lutsk National 

Technical University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Lutsk, 2021. 

On the basis of systematic analysis of scientific approaches to researching 

investment and innovation maintenance of regions development, conceptual 

principles of innovation and investment support for region development are 

developed. In particular, economic content of the category “investment and 

innovation support for region development” was improved on the basis of: 1) 

examining and establishing dialectical relations “investment – innovation” and 

“investment and innovation support – region development”; 2) researching the 

content of economic categories “innovation and investment support” and “region 

development”, which form the category “investment and innovation support of region 

development”; 3) conducting a comparative analysis of region development types and 

researching its innovation and investment aspect; 4) examining multi-vector 

researches of innovation and investment support for region development in modern 

economic and financial science and, in particular, studying modern approaches of the 

scientists to the category interpretation “innovation and investment support for region 

development” and related categories. This allowed to formulate a logical and 

structured definition of the category “innovation and investment support for region 

development”, which means a system of financial and economic relations, which is 

associated with complex and consistent innovation and investment processes in the 
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region from stimulating and generating innovations to further investing their 

implementation and dissemination, which will ensure structural renewal and dynamic 

development of the region. 

The main components of innovation and investment support for region 

development in terms of functional connections that form the conceptual foundations 

of the research, which determine its areas, objects, regulatory framework, 

institutional environment, sources, principles, conditions and effects are identified 

and characterized. 

The paper reveals the prerequisites for increasing investment and innovation 

support in the region in terms of decentralization changes. Based on the analysis of 

the best domestic practices in increasing the investment and innovation support of  

region development, the conditions for increasing the regions’ resource base of 

investments in terms of decentralization are singled out. In particular, the global 

conditions include: the relevance of legislation on investment activities and legal 

liability for their violation; mutual responsibility of the subjects involved in the 

investment process; observance of the rights and freedoms of the investor, expansion 

of mixed financing forms of investment projects, etc. Attracting a sufficient amount 

of investment for the development of the innovation sphere of the territory involves a 

number of steps: the creation of territorial agencies of economic development; 

territory benchmarking; development of an investment passport, investment web 

portal of the region, standard procedures for working with investors, etc.; 

development of investment portals of territories with interactive online maps of 

investment objects and territorial strategy of investment attraction; accounting and 

analysis of potential objects for investment, human potential, logistics and related 

business in the region; identification of priority areas in the region for investment. 

The main elements of investing at the local level are systematized, which 

include: investing by individuals / legal entities based on collective ownership; state 

and local investment; state support for the implementation of local projects; foreign 

and joint investment. 
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The study of investment and innovation support of the region in the terms of 

decentralization changes allowed to form the criteria of regions investment 

attractiveness. In particular, they are: the territory readiness for the investment 

process; no problems with ownership of the object of investment; popularization of 

investment advantages of the territory, which are peculiar only to it; transparent legal 

status of the territory; demonstration of positive economic changes in the region; 

consistency of investments that are attracted to the community. 

The participation of the state in financing projects, including innovative ones, is 

of great importance for the intensification of investment processes in Ukraine. 

Currently, the share of funding from the budgets of different levels is insignificant, 

due to low resource capacity. Such situation has negative consequences for the 

development of scientific and innovative activities, so the systematization of the 

instrumental base of investment and innovation support of the territories in the terms 

of decentralization is carried out in this work. 

The world experience of investment and innovation support of region 

development in the terms of decentralization is studied. Based on the critical analysis, 

the functions performed by the state in regulating investment and innovation 

activities are highlighted: regulatory, stimulating, administrative. The main tools for 

making innovative and innovative decisions in world practice are macroeconomic 

regulation, tax and depreciation policy. In the postwar years, most developed 

countries switched from administrative to indirect ways to regulate investment and 

innovation activity. According to the experience of the USA, Germany, Japan, Great 

Britain, Poland, Hungary and India, it is concluded that at the stage of formation, 

investment and innovation support of regional development creates prerequisites for 

creating sustainable, independent, competitive regional systems based on smart 

technologies and public-private partnership. 

The methodical approach to carrying out diagnostics of investment and 

innovative maintenance of regions development on the basis of using the method of 

integrated index analysis is developed. There are three criteria for assessing 

investment support (concentration of investment resources, diversification of sources 
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of investment, investment efficiency), and four criteria for assessing the level of 

innovative support for regional development (research activity of scientific 

organizations, innovation activity of industrial enterprises, results of innovative 

activity of industrial enterprises, efficiency of innovative activity of industrial 

enterprises). 

It was found that the regions of Ukraine differ significantly in the level of 

investment support for development. In particular, Kyiv belongs to the regions with a 

moderately high level of investment support for development, and Volyn, Kyiv, 

Ternopil, Kharkiv and Chernivtsi regions have an average level of investment support 

for development. The largest number of regions was included in the group with a 

moderately low level of investment support for development, due to the relatively 

equal amount of capital investment in the region per 1 person, as well as the common 

features of doing business. It was revealed that the moderately low level of 

investment support for development in these regions is the result of low volumes of 

investments in housing construction and low growth rate of capital investments 

in dynamics. 

The results of diagnostics of the level of innovative support of regional 

development showed that only Kyiv, Zaporizhzhia, Sumy, Kharkiv regions were in 

the group with a relatively high level. The number of regions that reached an average 

level (Zakarpattia, Kherson, Chernihiv regions) was also limited. While the most 

numerous is the group with a low level of innovative development, which requires 

the development of anti-crisis strategies for innovative development, taking into 

account their regional characteristics. 

The approach to the formation of innovation and investment strategies of 

regions based on a comprehensive diagnosis of levels of investment and innovation 

support of development was justified, which allowed to build a field of relationships 

between levels of investment and innovation support of regions development in 

Ukraine according to integrated assessments, and on this base a strategic concept of 

investment and innovation support of  the state regions development was developed 
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and the positioning the regions of Ukraine in the matrix of choosing the type of 

innovation and investment strategy was held.  

The paper improves the approach to building a correlation and regression model 

of the dependence of Volyn gross regional product on innovation and investment 

support, which allowed to determine the multiplier effect of the cost of innovation, 

the number of employees involved in scientific research, the cost of research and 

development, capital and foreign direct investment in the region’s economy. 

Multifactor linear equations and two-factor regression dependencies, as well as the 

systematic analysis of inertial, basic and optimistic scenarios of increasing investment 

and innovation support of region development allowed to determine the most 

influential factors of innovation and investment support in order to obtain maximum 

positive effect on social and economic development in terms of decentralization.  

It is proved that the prospects of social and economic growth of the region 

depend on the combination of public sector potential and private capital, which is 

fully ensured through the implementation of public-private partnership agreements. It 

is substantiated that a characteristic feature of the legal support of public-private 

partnership in Ukraine is the lack of a systematic approach to the institutionalization 

of the main forms and types of partnership between public and private partners. It is 

proved that one of the most common forms of public-private partnership in world 

practice is a concession. Analysis of concession payments to the Consolidated Budget 

of Ukraine in 2011-2020 showed that the institutions of public-private partnership are 

in a latent state. Research showed that nowadays there are favorable institutional 

conditions for diversification of public-private partnership forms, which are: 

consolidation of administrative districts, completion of the process of creating united 

territorial communities, land and budget decentralization, updating legislation on 

state and municipal property lease. It is substantiated that in the domestic legislation 

it is necessary to institutionalize two main forms of public-private partnership: 1) 

transfer of state and municipal assets for use; 2) creation of statutory and non-

statutory associations with the participation of state (municipal) and private partners. 

It is established that the main types of public-private partnership, which provides for 
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the transfer of state and municipal assets for use, are: concession, lease, production 

sharing agreements, property management agreement. It is proved that the main types 

of public-private partnership, which provides for the creation of associations of state 

(municipal) and private partners, include: agreement on joint activities, association, 

cluster, creation of joint ventures. It is investigated that under conditions of budget 

deficit the conclusion of agreements of public-private partnership will give the 

chance to provide introduction of innovative forms of economy development of 

regions and territorial communities. It is grounded that the priority directions of 

concluding public-private partnership agreements in the short term are the projects of 

communal infrastructure modernization, updating drainage and irrigation systems, 

development of the waste management industry. 

Keywords: investments, innovations, investment support, innovation support, 

region development, decentralization, innovation activity, public-private partnership, 

smart-specialization.  
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Розвиток 

конкурентоспроможних економічних систем національних та регіональних 

рівнів на нинішньому етапі суспільного поступу неможливий без інноваційних 

технологій та процесів, що формують осередки продукування їх конкурентних 

переваг. Реалізація даного процесу потребує, в першу чергу, інвестиційного 

забезпечення, адже розробка, запровадження та реалізація інноваційного 

продукту неможлива без інвестиційних вкладень як на початковому, так і на 

подальших етапах розвитку інноваційних процесів.  

В умовах поглиблення децентралізаційних процесів в Україні, питання 

інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіональної економіки 

набувають особливої ваги, адже спроможність кожної територіальної одиниці 

визначається її конкурентними перевагами та можливостями, що напряму 

залежить від інноваційної активності, яка потребує інвестиційного 

забезпечення. 

Дослідження інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіонів, 

формування пріоритетів інноваційного розвитку, визначення джерел 

інвестування інноваційних процесів, систематизації викликів регіональної 

економіки через відсутність системної підтримки інвестиційно-інноваційних 

процесів є предметом наукових праць вітчизняних та закордонних вчених, 

зокрема: Антипина Д., Беновської Л., Бойчук Т., Борейко В., Возняк Г., 

Волинчук Ю., Голяна В., Дегтярьової І., Жмайлова О., Забарної Е., Зубкова Р., 

Камінської І., Ковальської Л., Комеліної О., Кривов’язюка І., Лютак О., Лещук 

Г., Лісовської Л., Мустяца В., Мушеник І., Нехайчука Д., Нікона Д., Новікової 

І., Полятикіна С., Прокопенко О., Пустовар В., Рожикової Н., Скоробогатової 

Н., Сторонянської І., Фролової Г., Шашко А. та багатьох інших. 

Разом з тим, поглиблення наукових досліджень у сфері інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіонів набуває особливої актуальності в 

умовах децентралізаційних процесів, що потребує обґрунтування теоретико-
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методологічних та прикладних засад дослідження та зумовлює вибір теми 

роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Положення, викладені у дисертації, відповідають завданню Державної стратегії 

регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695, зокрема стратегічної цілі ІІ 

«Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів», Стратегії розвитку 

Волинської області на період до 2027 року (затвердженої рішенням Волинської 

обласної ради №29/16 від 12.03.2020 р.), Програмі розвитку місцевого 

самоврядування у Волинській області на 2021-2025 роки (затвердженої 

рішенням Волинської обласної ради від 13.10.2020 №32/19), численним 

програмам розвитку територій та громад. Робота виконана відповідно до плану 

науково-дослідних робіт, що виконуються на кафедрі економіки Луцького 

НТУ. Зокрема, в рамках розробки теми «Механізми управління соціально-

економічними системами» (номер державної реєстрації 0116U001926) 

використано пропозиції автора щодо проведення діагностики інвестиційного та 

інноваційного забезпечення розвитку регіону; в рамках розробки теми 

«Детермінанти сталого інноваційно орієнтованого розвитку економіки регіону» 

(номер державної реєстрації 0121U108271) використано пропозиції автора 

щодо формування підходу до вибору стратегії інвестиційно-інноваційного 

розвитку регіону (довідка про впровадження від 8.05.2021 р. № 608-21-35).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіону в умовах децентралізації.  

Досягнення мети дослідження зумовило необхідність визначення і 

розв’язання таких основних завдань: 

- розкрити сутність, ідентифікувати компонентний склад та виявити 

умови інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону; 

- визначити форми та інструменти інвестиційно-інноваційне забезпечення 

розвитку регіону в умовах децентралізації; 
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- систематизувати світовий досвід інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіону в умовах децентралізації; 

- розробити методичні підходи та здійснити діагностику інвестиційно-

інноваційного розвитку регіону; 

- сформувати інструментарій стратегічного цілепокладання інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіонів України; 

- здійснити смарт-моделювання інвестиційно-інноваційного забезпечення 

розвитку регіону; 

- запропонувати концепт інституціоналізації угод державно-приватного 

партнерства у системі інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку 

регіону.  

Об’єктом дослідження є процес інвестиційно-інноваційного забезпечення 

розвитку регіону в умовах децентралізації. 

Предметом дисертаційного дослідження є теоретичні, методологічні та 

прикладні засади інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону в 

умовах децентралізації. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною базою дослідження 

визначено загальнонаукові та фундаментальні положення і принципи 

економічної теорії, теорії управління національним господарством та 

регіональної економіки. У роботі, для розробки концептуальних та прикладних 

засад інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону в умовах 

децентралізації, використано  сукупність методів, а саме: абстрагування, 

логічного узагальнення та аналізу – для визначення сутності, змісту, принципів 

та концептуальних засад інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку 

регіону, розробки методики та проведення діагностики рівня інвестиційно-

інноваційного розвитку у територіальному розрізі; економіко-статистичні 

методи, порівняння і аналогій – для обробки статистичних даних при 

діагностиці інвестиційно-інноваційного забезпечення регіонів; стратегічного 

аналізу – для позиціонування регіонів за сильними та слабкими сторонами 

інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку; економічного синтезу – для 
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узагальнення сукупності інструментів підвищення інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіону; моделювання – при смарт-моделюванні 

інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку регіону; табличний, 

графічний та картографічний методи – при поданні наглядного зображення 

результатів оцінки інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіонів 

та їх узагальнення. 

Інформаційною базою дослідження є: законодавчі та нормативно-правові 

акти України з питань інвестиційного та інноваційного розвитку України, 

матеріали Державної служби статистики України, аналітичні матеріали 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наукові праці провідних 

вітчизняних та закордонних науковців у сфері інвестиційно-інноваційної 

політики, децентралізації, інтернет-ресурси, аналітичні розрахунки автора, 

виконані у процесі проведення дослідження.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці теоретичних 

засад та практичних рекомендацій щодо інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіонів в умовах децентралізації. 

До основних наукових результатів дослідження, що мають наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення, належать такі: 

уперше: 

- обґрунтовано матричний підхід до типології інвестиційно-інноваційних 

стратегій розвитку регіонів на основі побудови поля взаємозв’язків рівнів 

інвестиційного та інноваційного забезпечення розвитку за підсумками 

інтегральних оцінок, що дозволило здійснити  позиціонування кожного регіону 

для вибору стратегії (утримання лідерства; зростання; активізації; антикризова); 

удосконалено: 

- концептуальні засади інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку 

регіону, що базуються на методологічних, інституційних та ресурсних 

підходах, що у сукупності синтезують і відображають його як систему 

фінансово-економічних відносин, яка пов’язана із комплексними та 

послідовними інвестиційно-інноваційними процесами у регіоні від 



22 

стимулювання і генерування інновацій до подальшого їх впровадження та 

поширення; 

- підходи до визначення впливу децентралізації на розвиток регіону, що на 

відміну від існуючих, базуються на систематизації інструментів інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіону, які охарактеризовано за 

спрямуванням, супутніми ризиками та формами; 

- методичні підходи до діагностики інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіонів, які, на відміну від існуючих, базуються на 

систематизації існуючих методик і передбачають чотири етапи діагностики: 

обґрунтування мети; визначення об’єктів, суб’єктів, предмету та методів 

дослідження; визначення напрямів діагностики (інвестиційний та інноваційний 

блоки), системи показників і методів їх розрахунку; формування стратегічних 

орієнтирів підвищення інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку 

регіонів; 

- смарт-моделювання залежності розвитку регіону від рівня інвестиційно-

інноваційного забезпечення на базі побудови кореляційно-регресійної моделі, 

багатофакторних лінійних рівнянь, двофакторних регресійних залежностей, а 

також проведення системного аналізу інерційного, базового та оптимістичного 

сценаріїв впливу; 

- концепт до ідентифікації передумов та інституціоналізації основних форм 

та видів державно-приватного партнерства, що на відміну від існуючого, 

розглядає партнерські відносини публічного сектора та бізнесу як важливий 

інструмент інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону в умовах 

поглиблення децентралізаційних процесів; 

набули подальшого розвитку:  

- систематизація форм інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку  

регіону (бюджетне інвестування; інвестування за рахунок власних коштів 

підприємств, організацій; інвестування за рахунок кредитів та позик; внутрішні 

та зовнішні інвестиції) та їх розподіл за рівнем ризику; 



23 

- дослідження світового досвіду інвестиційно-інноваційного забезпечення 

розвитку регіону в умовах децентралізації, яка дозволила узагальнити кращі 

світові практики стимулювання інвестиційного забезпечення інноваційної 

активності, що базуються на державно-приватному партнерстві, збільшенні 

частки фінансування приватним сектором, взаємодії приватного бізнесу, 

некомерційних організацій та закладів вищої освіти з державними та місцевими 

органами влади. 

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення 

теоретичних положень, висновків та практичних рекомендацій дисертаційного 

дослідження полягає у розробці науково-прикладних положень, які дають 

можливість сформувати дієві механізми інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіонів в умовах децентралізації.  

Окремі пропозиції дисертанта щодо формування концептуальних 

положень інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону, а також 

щодо смарт-моделювання, взяті до уваги та використані у процесі розробки 

Стратегії розвитку Волинської області на період до 2027 року, а також 

використовуються у поточній роботі департаментів та управлінь обласної 

державної адміністрації та сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності 

регіону на інноваційних засадах (довідка від 02.06.2021 № 4029/58/2-21). 

Ковельською районною державною адміністрацією прийняті до 

практичного втілення пропозиції автора щодо формування методичних підходів 

та критеріїв діагностики інноваційного та інвестиційного забезпечення 

розвитку регіону, відповідно до яких проведено порівняння показників в межах 

укрупнених районів Волинської області (довідка від 20.05.2021 р., № 813).  

Пропозиції дисертанта щодо розвитку державно-приватного партнерства 

як інструменту інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону є 

практично значимими і будуть використовуватись при формуванні 

інвестиційної політики Камінь-Каширського району (довідка від 22.04.2021 р., 

№ 557/01-27/2-21). 
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Рівненською обласною державною адміністрацією взято до впровадження 

пропозиції автора щодо розробки методичного підходу до проведення 

діагностики інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіонів на 

основі використання  методу інтегрального індексу (довідка від 30.06.2021 р., 

№ 6678/0/01-43/21). 

Окремі пропозиції дисертанта взяті до уваги при формуванні елементів 

освітньої програми підготовки фахівців зі спеціальності 051 «Економіка». 

Зокрема, теоретичні дослідження дисертанта щодо впливу децентралізації на 

інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку регіону та підвищення 

інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону шляхом 

запровадження смарт-моделювання, державно-приватного партнерства, 

використано у навчальному процесі Луцького національного технічного 

університету при викладанні дисциплін «Економіка та організація інноваційної 

діяльності» та «Економіка сталого розвитку» для зазначеної освітньої програми 

(довідка від 08.05.2021 р., № 607-21-35). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, відповідно до мети і завдань якої сформовано 

теоретико-методологічні засади, висновки і пропозиції щодо нарощення 

інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону. Усі наукові 

результати, викладені в дисертації, належать особисто здобувачеві і є його 

науковим доробком. Із наукових праць, що опубліковано у співавторстві, в 

дисертаційному дослідженні використано лише ті ідеї та положення, що є 

результатом особистої роботи здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертаційного 

дослідження апробовані на науково-практичних заходах: Міжнародній науково-

практичній конференції «Детермінанти та імперативи розвитку фінансової 

архітектури України» (м.Луцьк, 22 квітня 2021 р.), Міжнародного науково-

практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин 

в умовах глобальних трансформацій» (Луцьк, 14 травня 2021 р.), VІ 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Управління 
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інноваційним розвитком на макро-, мезо- та мікрорівнях» (м.Одеса, 27-28 

травня 2021 р.), V Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації 

партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах 

інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму» (м.Кам’янець-Подільський, 27-

28 травня 2021 р.). Розробки автора представлені на XIII Міжнародному форумі 

“Європа-Україна” в Жешуві (м. Жешув, Польща, 4-5 лютого 2020 р.), засіданні 

Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові 

України (м. Дніпро, 8-9 червня 2021 р.) та інших міжнародних та 

всеукраїнських заходах. 

Публікації результатів дослідження. Основні наукові положення та 

результати дисертації опубліковано в 12 наукових працях: 1 стаття в 

періодичному науковому виданні, що входить до наукометричної бази даних 

Web of Science; 1 стаття у періодичних наукових виданнях інших держав, які 

входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або 

Європейського Союзу; 5 статей надруковано у  виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України; 1 колективна монографія; 4 тези 

міжнародних наукових конференцій, опублікованих в Україні. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 238 

сторінках машинописного тексту, складається з анотації, вступу, трьох  

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Обсяг основного 

тексту дисертації складає 198 сторінок друкованого тексту. Робота містить 

38 рисунків, 31 таблицю і 14 додатків. Список використаних джерел містить 

197 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

 

1.1. Сутність, компонентний склад та умови інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіону  

   

Розвиток регіонів будь-якої держави, модернізація їх економіки, 

формування конкурентних переваг, поліпшення якості життя населення, 

забезпечення позитивної динаміки соціально-економічних і екологічних 

показників у значній мірі залежать від рівня й активності інноваційної та 

інвестиційної діяльності.  

Так, практика різних країн показує, що саме інвестиційно-інноваційна 

модель економіки та інвестиційно-інноваційне забезпечення є визначальним 

фактором реалізації стратегічних пріоритетів розвитку регіонів держави. 

Об’єктивна необхідність інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку 

регіонів України зумовлена: 

- глобалізаційними трансформаціями, мінливістю зовнішнього 

середовища, що обумовлюють якісні зміни у інвестиційній та інноваційній 

сферах, уможливлюють вкладання інвестиційних ресурсів і здійснення 

інформаційного та фінансового контролю за їх використанням у постійному й 

віддаленому режимі від об’єкта інвестування; 

- децентралізаційними процесами в Україні, з якими відповідальність за 

надання якісних послуг населенню, як і переорієнтація на внутрішні 

інвестиційні ресурси, зміщені на рівень регіону й територіальних громад; 

- високими темпами та значними масштабами інформаційного, 

інноваційного й інтелектуального розвитку в усіх сферах життя суспільства, що 

загалом змінюють розвиток регіонів, держав і усього світу та з якими 

ускладнюються інформаційні, управлінські та виробничі технології; 
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- потребою модернізації та нарощення конкурентоспроможності 

економіки, якісними змінами у всіх сферах і видах економічної діяльності, 

оновленням виробничих сил і виробничих відносин, їх стратегічною 

орієнтацією на інноваційний розвиток, пріоритетом фундаментальних 

досліджень; 

- посиленням міжрегіональних асиметрій в розвитку регіонів України та 

низьким його рівнем для більшості регіонів;  

- становленням нових моделей поведінки фінансово-економічних 

суб’єктів і потребою формування й реалізації ефективних форм інвестиційного 

забезпечення розвитку регіону на кожному етапі інноваційного процесу;  

- посиленням вимог до якості продукції, що випускається регіональними 

суб’єктами господарювання, необхідністю забезпечення її відповідності 

вітчизняним і міжнародним стандартам якості, а також 

конкурентоспроможності на національному та світовому ринках; 

- посиленням потреби в інвестиційних ресурсах для забезпечення процесу 

розширеного відтворення та високотехнологічного розвитку економіки регіонів 

і при цьому беззаперечної необхідності оптимальності й раціональності 

використання таких ресурсів відповідно до перспектив і пріоритетів 

інноваційно-інвестиційної політики; 

- потребою збереження і приросту інтелектуального капіталу як основи 

інноваційного розвитку регіону, подолання проблеми нестачі кваліфікованого 

людського капіталу за усіма напрямами економічної діяльності, недопущення 

відтоку людського капіталу, адже саме «людина з її здібностями й 

можливостями є рушійною силою у розбудові нової моделі інноваційної 

економіки» [1, c. 29].  

Зазначене визначає актуальність досліджень за окресленою 

проблематикою і, насамперед, вимагає комплексних досліджень 

концептуальних засад інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку 

регіонів країни. 

Варто відмітити, що дослідження і вивчення теоретико-методичних засад і 
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різноманітних аспектів формування і реалізації механізму інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку економічних систем різних 

територіальних рівнів є предметом дослідження низки наукових шкіл. Вагомий 

внесок у розробку таких питань зробили як вітчизняні так і іноземні науковці-

економісти й практики. Зокрема, окремі питання особливості організації 

інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку на мікро рівні – рівні 

суб’єктів господарювання є об’єктом досліджень Беновської Л.Я. [2], 

Брюховецької Н.Ю. і Булєєва І.П. [3], Волощука В.Р., Волощук Ю.О. 

і Іванишина О.В [4], Горлачук В.В. [5], Гребеннікової А.А. [6], Гречан А.П. і 

Бабич Л.М. [7], Манаєнко І.М. [8], Мельник М.І. [9], Павлової Г.Є. [10], 

Харченко В.В. і Харченко Г.А. [11], Чабана А.Г. [12] та інших. В розрізі видів 

економічної діяльності дана проблематика досліджується у працях Безп’ятої 

І.В. [13], Васильціва Т.Г., Кириченко О.С. і Зайченка В.В. [14], Вишневської 

О.М. і Бобровської Н.В. [15], Войтович Н.В. [16], Волощук К.Б., Волощук В.Р. і 

Лисевич Н.А. [17; 18; 19; 20], Мельник Л. і Погріщука О. [21], Молодченка Д.Г. 

[22], Лупенка Ю.О. і Захарчука О.В. [23], Макаренка П.М. і Пілявського В.І. 

[24], Павленко І.І. [25], Савицького Е.Е. [26], Товт Т.Й. [27] та інших. На рівні 

національної економіки проблеми інтеграції інноваційної та інвестиційної 

діяльностей, інноваційно-інвестиційні процеси досліджують такі науковці, як 

Голєузова Е.С. [28], Кажуро М.Я. [29], Ілляшенко С.М. [30], Котко О.К. [31], 

Коверга С.В., Касьянова Н.В. і Павлович Р.В.  [32], Корбутяк А.Г. [33; 34], 

Юрчук Н.П., Вовк В.Ю. і Топіна Р.П. [35] й інші. 

Теоретико-методичні й практичні дослідження інвестиційно-інноваційної 

діяльності, а також системний розгляд різноманітних аспектів інвестиційного 

та інноваційного забезпечення розвитку регіону спостерігається у працях таких 

учених, як Вахович І.М., Денисюк Г.Л. [36], Жмайлов О.М. і Рожикова Н.І. [37], 

Забарна Е.М. [38; 39], Комеліна О.В. [40], Кривов’язюк І.В., Камінська І.М. і 

Волинчук Ю.В. [41; 42; 43], Лещук Г.В. [44; 45], Лісовська Л.С., Лютак О.М. і 

Здоровега М.В. [46; 47], Мустяца В.М. [48], Мушеник І.М. [49], Нікон Д.Є. [50], 

Прокопенко О.В. [51], Сторонянська І.З. і Беновська Л.Я. [52; 53],  
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Скоробогатова Н.Є. [54] і багатьох інших вітчизняних і іноземних дослідників.                                                                                            

Дослідження учених, безумовно, є вагомим внеском і основою подальшого 

розвитку теоретичних, методичних і прикладних засад інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіону. Напрацювання учених, основним 

чином, висвітлюють питання  теоретичного і прикладного характеру щодо 

інвестиційно-інноваційних процесів у регіоні, організації аналітичного 

дослідження у даному напрямі, а також щодо механізму управління 

інвестиційним й інноваційним потенціалами регіону. Проте, в умовах 

сьогодення, а саме: з однієї сторони, низького рівня розвитку більшості регіонів 

України, посилення міжрегіональних асиметрій, децентралізації влади, а з 

іншої сторони – в умовах глобалізації національних ринків, динамічного 

розвитку інноваційних процесів, гострої потреби впровадження інноваційних 

технологій й при цьому скорочення і недостатності інвестицій, подальшого 

наукового пошуку, розвитку й оновлення потребують теоретичні й практичні 

підходи щодо переорієнтації регіональних інноваційних і інвестиційних 

процесів в умовах посилення децентралізаційних процесів.  

Потребує подальших комплексних досліджень взаємодія, причинно-

наслідкові й функціональні взаємозв’язки та закономірності інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіону.  

При цьому питання обґрунтування концепції інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіону варто розглядати у тісній кореляції із 

внутрішньо-національними процесами – процесами децентралізації, адже 

акценти у процесах прийняття рішень щодо забезпечення розвитку регіонів 

України перенесено на регіональний і місцевий рівні. Специфічні особливості 

кожного регіону України визначають реальну потребу уточнення й доповнення 

підходів до формування ефективного й дієвого механізму інвестиційно-

інноваційного забезпечення їх розвитку. Таким чином, актуальність і 

своєчасність досліджуваної проблематики продиктована водночас і потребою 

поглиблення теоретико-методичних засад дослідження під впливом процесів 

децентралізації.   
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Цілком логічно, що категорію «інвестиційно-інноваційне забезпечення 

розвитку регіону» можна умовно розділити на дві категорії: «інвестиційно-

інноваційного забезпечення» і «розвиток регіону». Окрім того, обґрунтування 

концептуальних засад інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку 

регіону визначає необхідність розгляду та встановлення таких діалектичних 

взаємозв’язків: 

Інвестиції – інновації; 

інвестиційно-інноваційне забезпечення – розвиток регіону. 

Це визначає напрям подальших досліджень. 

Законом України «Про інноваційну діяльність» визначено, що «інновації – 

це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, 

продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 

структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери» [55]. 

Щодо інвестицій, то їх зміст також визначений у законодавстві України. 

«Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що 

вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті 

якої створюється прибуток (доход) та / або досягається соціальний та 

екологічний ефект» [56]. 

Вже сьогодні очевидною є присутність інновацій у всіх видах економічної 

діяльності й суспільно важливих сферах життя. Інновації є безпосередніми й 

прямими факторами впливу на основні макроекономічні показники розвитку 

регіону. Більше того, інновації виступають джерелом саморозвитку регіону. Як 

зауважують науковці, під їх впливом змінюється структура економіки регіону, 

економічна організація суспільства, активізується міжрегіональне й міжнародне 

співробітництво, підвищується конкурентоспроможність регіону на 

вітчизняному й світовому ринках, що у сукупності й у загальному підсумку 

сприяє поліпшенню добробуту життя населення [57, с. 80].  

«Як показала світова практика, залучення і поширення інновацій не може 

відбуватись без інвестицій» [28, с. 13]. «Інвестиції  є  безпосереднім  носієм  
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інновацій» [49; 54, с. 214], засобом їх продукування та поширення. Як 

зазначають вчені «найважливіша функція інвестицій – інноваційна: з їх 

допомогою здійснюється інноваційне оновлення основних засобів на основі 

використання науково-технічних досягнень для виробництва нової чи 

поліпшеної конкурентоспроможної продукції, нових або модифікованих 

ефективних технологій» [58]. «Інвестиційні ресурси дозволяють упроваджувати 

передові технології, новітню техніку, інноваційні форми організації праці та 

управління виробництвом» [23, с. 9]. Реалізація інновацій в несприятливому 

інвестиційному кліматі практично неможлива. Дефіцит внутрішніх 

інвестиційних ресурсів, а також обмеженість зовнішніх таких ресурсів 

гальмують інноваційну діяльність регіональних суб’єктів господарювання, що 

негативно впливає на розвиток регіону. Та і цілком закономірно, що темпи 

розвитку кожного окремого взятого регіону й національної економіки в цілому, 

модернізаційні зміни економік різних рівнів залежать від інноваційної їх 

активності, а це у свою чергу потребує залучення інвестиційних коштів [59, с. 

36].  

Водночас і інновації забезпечують високий рівень результативності та 

якість інвестицій. Без інновацій інвестиції можуть виявитись неефективними й 

мало- або зовсім нерезультативними, забезпечуючи функціонування 

неконкурентоспроможних виробництв, збільшуючи виробництво 

неконкурентної продукції тощо.  

Базуючись на вищевказаному, очевидна взаємозалежність інноваційних і 

інвестиційних процесів у регіоні. Та і загалом «інновації – інвестиції» – це одна 

взаємопов’язана система. «Інтеграція інвестицій та інновацій в єдиний процес 

генерує синергетичний ефект: 

 

,    (1.1) 

 

 – синергетичний ефект інтеграції інвестицій та інновацій в єдиний 

інноваційно-інвестиційний процес; 
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 – синергетична складова комплексу інноваційних факторів; 

 

 – синергетична складова факторів інвестицій» [60, c. 23]. 

 

Відтак відповідно повинна відбуватись гармонізація й кореляція 

інноваційної та інвестиційної політик регіону, необхідно забезпечити  єдність 

управління інноваційними та інвестиційними процесами. Такий підхід дасть 

змогу суттєво підвищити ефективність економічної політики регіону, дозволить 

перейти на інноваційну модель розвитку, створить об’єктивні передумови для 

підвищення добробуту населення й прискорення розвитку регіонів і держави 

загалом [61]. Однак варто зауважити, що значний позитивний економічний 

ефект у системі «інновації – інвестиції» досягається за умов цільового 

спрямування інвестицій [25]. 

Ще «відзначимо, що поєднання цих двох категорій може утворювати дві 

різні економічні моделі: інноваційно-інвестиційна (здійснюються інвестиції в 

інновації) та інвестиційно-інноваційна (пошук та впровадження інноваційних 

засобів в інвестиційній діяльності)» [50, с. 32].  

Подальші наукові дослідження спрямуємо у напрямі предметнішого 

обґрунтування інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку регіону.  

Однак, передусім, визначимось із розумінням сутності категорії «розвиток 

регіону», що у подальшому дозволить сформувати розуміння різних аспектів її 

забезпечення і, зокрема, інноваційно-інвестиційного аспекту.  

Очевидно, що трактування означеної категорії, як і будь-якої іншої 

економічної категорії залежить від часового періоду проведення дослідження, 

визначених його цілей, об’єктів і рівнів, а також підходів теоретичного аналізу, 

які використовуються. Сучасні науковці синтезують і розширюють розуміння 

досліджуваної категорії попередніх вчених. Сучасні концептуальні основи 

розвитку щодо будь-яких об’єктів чи економічних систем полягають у 

висвітленні його визначальних аспектів, їх синтезі та розгляді вченими розвитку 

як: 
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безперервний процес кількісно-якісних позитивних, незворотних, 

цілеспрямованих, радикальних змін, удосконалення елементів чи параметрів 

об’єкта (системи) [62; 63, с. 38; 64, с. 10; 65, с. 84; 66, с. 7; 67, с. 17; 68, с. 4; 69, 

с. 24; 70, с. 103]; 

багатовимірний і багатоаспектний процес, що визначається досягненням 

об’єктом (системою) цілей функціонування [71; 72; 73, с. 642; 74, с. 8]; 

процес трансформації об’єкта у просторі й часі, зміна його стану, перехід 

від одного якісного стану до іншого [74, с. 10; 75; 76, с. 238; 77, с. 100; 78, с. 6]; 

закономірна і якісна зміна параметрів об’єкта (економічної системи) [79, с. 

269]; 

режим функціонування об’єкта (системи), зорієнтований на позитивну 

динаміку його параметрів [80; 81, с. 12]. 

Таким чином, з проведеного теоретичного аналізу очевидно, що загалом 

визначальною ознакою розвитку регіону, як і будь-якого іншого об’єкта є зміна 

стану. Зауважимо, що у макроекономічному сенсі «розвиток» є відносним 

поняттям, адже передбачає порівняння двох і більше станів досліджуваного 

об’єкта, або ж порівняння його стану із іншим аналогічним об’єктом. 

Узагальнюючи підходи науковців, у широкому розумінні розвиток регіону – це 

системний прогресивний процес, що характеризується позитивними кількісно-

якісними змінами, удосконаленням економічних, соціальних, екологічних і інших 

параметрів регіональної соціо-еколого-економічної системи й в цілому 

орієнтується на підвищення рівня і якості життя населення, гармонізацію 

соціальної, екологічної й економічної сфер. «Якщо зміни лише кількісні, то 

йдеться про ріст» [65, с. 84], а не розвиток. 

В економічній літературі отримали поширення категорії «соціально-

економічний розвиток регіону», «сталий розвиток регіону», «динамічний 

розвиток регіону», «збалансований розвиток регіону», «стійкий розвиток 

регіону» тощо. 

Регіонами України є територія Автономної Республіки Крим, областей, 

міст Київ та Севастополь [62], що є невід’ємними й важливими частинами соціо-
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еколого-економічної системи держави, складовими її адміністративно-

територіального устрою. 

Розвиток регіону відбувається під впливом численних факторів. Згідно  

факторів, що обумовлюють розвиток конкретного об’єкта, у публікаціях учених 

виокремлюються три типи (моделі) розвитку підприємства, виду економічної 

діяльності, регіону чи національної економіки [19, с. 35; 82, с. 49; 83, с. 4; 63, с. 

38]: екстенсивний (ресурсно орієнтований); інтенсивний (інвестиційно 

орієнтований); інноваційний (інноваційно орієнтований). Конкретизуємо 

розуміння цих типів розвитку на рівні регіону (рис. 1.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Порівняльний аналіз типів розвитку регіону  

(розроблено автором)  
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інтенсивний розвиток регіону – це такий розвиток регіону, який 

характеризується якісними змінами, що є результатом залучення інвестицій й 

при цьому застосування ефективніших й інтенсивніших методів і способів  їх 

розподілу й використання, що сприяють підвищенню продуктивності, віддачі 

ресурсів, інтенсифікації й результативності соціо-еколого-економічної системи; 

інноваційний розвиток регіону – це такий розвиток, який характеризується 

кількісно-якісними й структурними змінами соціо-еколого-економічної системи 

регіону та є результатом постійної і систематичної реалізації інновацій, що 

зорієнтовані на суттєве поліпшення усіх аспектів і сфер суспільного життя. 

Саме такий тип розвитку активізує створення високотехнологічних виробництв 

і на цій основі забезпечення більш високих і стійких темпів розвитку регіону.  

Очевидно, що коли йде мова про інвестиційно-інноваційного забезпечення 

розвитку регіону, то йде мова про поєднання, сімбіоз і синтез інтенсивного 

(інвестиційного) й інноваційного типів його розвитку, тобто інвестиційно-

інноваційний розвиток регіону. «Перехід до інноваційного типу розвитку 

регіонів неможливий без залучення інвестицій. Інноваційна діяльність 

неодмінно вимагає інвестиційного підґрунтя, в той же час інвестиційна 

діяльність визнає ріст ефективності виробництва через запровадження 

удосконалених або нових методів управління, нової техніки та технології, 

вкладення в людський капітал» [50, с. 26].  

Підкреслимо, що спроможність регіону до розвитку, забезпечення більш 

високих і стійких його темпів прямо залежать від інтенсивності інвестиційної 

та інноваційної діяльності. При цьому такий зв’язок є і зворотнім. Зупинимось 

на обґрунтуванні діалектичного взаємозв’язку інвестиційно-інноваційного 

забезпечення та розвитку регіону (рис. 1.2). 

Успішність та результативність інноваційних та інвестиційних процесів у 

регіоні є фактором і каталізатором його розвитку, необхідною і важливою 

передумовою економічного, соціального й екологічного розвитку, причиною 

кількісно-якісних зрушень.  
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Так, інвестиційно-інноваційного забезпечення визначає темпи, динаміку й 

можливості забезпечення розвитку регіону сьогодні, а також у коротко- і 

довгостроковому періодах.  

Своєю чергою, рівень розвитку регіону є індикатором і орієнтиром для 

інвесторів у виборі території розміщення їх коштів. Обсяги залучених регіоном 

інвестицій є показником успішності й стабільності його розвитку. «Від темпів і 

якості функціонування інвестиційних механізмів залежить рівень задоволення 

потреб економіки у фінансових ресурсах, а відповідно і всі якісні й кількісні 

показники її подальшого розвитку» [84, с. 6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Діалектичний взаємозв’язок інвестиційно-інноваційного 

забезпечення та розвитку регіону (розроблено автором) 
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певних цілей. Під інвестиційним забезпеченням розуміється система заходів із 

визначення потреби в інвестиціях, джерел інвестування, методів їх залучення, 

напрямів розміщення та шляхів ефективного використання на цілі розвитку 

об’єкта [85, с. 49; 86, с. 6]. 

У таблиці 1.1 проведемо огляд різновекторних досліджень інноваційно-

інвестиційного забезпечення розвитку регіону в сучасній економічній науці.  

Спостерігаємо, що у науковій літературі зустрічаються поодинокі 

трактування вчених щодо означеної категорії, але дослідники активно 

звертають увагу на окремі її аспекти, змістові характеристики й параметри, при 

цьому обмежуючи предмет досліджень.  

Інвестиційно-інноваційне забезпечення як передумова, фактор і засіб 

досягнення розвитку економіки, на жаль, недостатньо відображене в 

регіональних стратегічних документах. 

Розглянемо у таблиці 1.2 сучасні підходи науковців до трактування 

категорії «інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку регіону» та 

суміжних і споріднених до неї категорій, що дозволить сформувати чітке й 

системне розуміння досліджуваної категорії.  

Категорія «інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку регіону» 

відображає результати теоретичних і емпіричних досліджень щодо інноваційної 

і інвестиційної діяльності у регіоні.  

Проаналізовані розуміння вчених-економістів, дозволяють виокремити 

такі концептуальні підходи до її тлумачення:  

система/сукупність фінансово-економічних відносин з приводу 

інвестування інноваційної діяльності у регіоні [108, с. 8; 13, с. 19; 111, с. 225; 

27, с. 5]; 

процес залучення інвестицій на цілі інноваційного розвитку  [100, с. 6; 27, 

с. 5]; 

процес вкладання інвестицій у інновації [94, с. 10-11]; 

процес взаємодії інновацій та інвестицій і їх комплексної реалізації [22;  

109; 110, с. 47; 27, с. 5; 12, с. 140; 6, с. 71]; 
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Таблиця 1.1 

Огляд різновекторних досліджень інноваційно-інвестиційного 

забезпечення розвитку регіону в сучасній економічній і фінансовій науці 

Науковці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Антіпін Д.О. [58]              

Базецька А.І. [87]               

Бєляєв Ю.М. [88]              

Борейко В.І. [89]              

Будякова О.Ю. [90]              

Вчерашній П.М., Руйга І.Р. [91]              

Голєузова Е.С. [28]               

Забарна Е.М. [38; 39]              

Зубков Р.С. [92]               

Лещук Г.В. [44; 45; 93]              

Агарков С.А. [61]              

Вахович І.М., Денисюк Л.Г. [36]              

Чудінова Л.М. [94]              

Шурдумова Е.Г., Нагоєв А.Б., Пахомов Р.І. [95]              

Омаров Т. [96]              

Олейнік О.С., Придачук М.П. [97, с. 13]              

Прокопенко О.В. [51]              

Пушкарчук І.М., Вахович І.М. [98]              

Рєзвякова І.В. [99]              

Боянова С.В. [100, с. 6]              

Котко О.А. [31]              

Круп’як Л.Б., Круп’як І.Й. [101]              

Махотаєва М.Ю., Ніколаєв М.А., Малишев Д.П., 

Наумова Є.Н. [102] 

  
  

 
  

 
 

 
   

Комеліна О.В. [40]              

Матвєєв Ю.В., Степанова Т.Є., Матвєєв К.Ю. [103]              

Мустяца В.М. [48]              

Мушеник І.М. [49]              

Нєхайчук Д.В. [84]              

Бондарук І.Р. [104]              

Фролова Г.І. [105; 106]              

Хлопоніна-Гнатенко О.І. [107]              

Примітка. Систематизовано автором 

Умовні позначення: 1. Інноваційно-інвестиційні процеси у регіоні. 2. Інноваційно-

інвестиційний розвиток регіону. 3. Інвестиційне забезпечення розвитку регіону / країни.                 

4. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку регіону. 5. Інноваційно-інвестиційне 

забезпечення розвитку регіону. 6. Інноваційна / Інноваційно-інвестиційна привабливість 

регіону. 7. Інноваційна / Інноваційно-інвестиційна діяльність регіону. 8. Інноваційна / 

Інноваційно-інвестиційна активність регіону. 9. Інноваційно-інвестиційна політика регіону. 

10. Інвестиційний клімат регіону. 11. Інвестиційний / інноваційно-інвестиційний потенціал 

регіону. 12. Інвестиційна політика регіону. 13. Регіональна інноваційно-інвестиційна 

система. 

 

 

система дій щодо використання інструментів із залучення інвестиційних 

ресурсів для впровадження інновацій [31, с. 30]; 
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інструмент забезпечення розвитку регіону [36, с. 142–143]. 

Вважаємо доцільним притримуватись комплексного підходу, що дозволить 

врахувати різні аспекти досліджуваної складної категорії. 

Симбіоз і інтеграція проаналізованих дефініцій базових категорій, що 

формують понятійний апарат інноваційно-інвестиційного забезпечення 

розвитку регіону, дозволив сформулювати логічно-структуроване визначення 

інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку регіону як системи 

фінансово-економічних   відносин,    яка    пов’язана із комплексними та 

послідовними інвестиційно-інноваційними процесами у регіоні від 

стимулювання і генерування інновацій до подальшого їх впровадження та 

поширення, що забезпечить структурне оновлення і динамічний розвиток 

регіону.  

Базуючись на проведеному теоретичному аналізі, інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіону передбачає: 

- генерування інновацій та стимулювання інноваційної активності суб’єктів 

господарювання регіону; 

- визначення потреби в інвестиціях на цілі розвитку регіону на інноваційній 

основі; 

- встановлення джерел і форм інвестування інновацій та мобілізація інвестицій 

з визначених джерел у достатніх обсягах; 

- раціональний розподіл інвестицій між регіональними інноваційно-

інвестиційними програмами й проєктами; 

- інвестування у впровадження і поширення інновацій у регіоні, ефективне 

використання інвестицій. 
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Таблиця 1.2 

Категорійний аналіз суміжних і споріднених категорій до категорії «інвестиційно-інноваційне забезпечення 

розвитку регіону» в сучасній економічній літературі 

Вчені  Об’єкти досліджень Підходи вчених до трактування  

1 2 3 

Боянова С.В.  

 

Інвестиційне забезпечення 

економічного розвитку 

регіону 

… «не лише процес залучення капіталу в економіку, але і механізм формування і реалізації інвестиційної 

політики на регіональному рівні, яка б враховувала інвестиційні пріоритети регіону, а також ефективність 

використання даного виду вкладень» [100, с. 6]. 

Вахович І.М., 

Денисюк Л.Г. 

Інвестиційне забезпечення 

інноваційного розвитку 

регіону 

«..сукупні дії підприємницьких структур й органів самоврядування із залучення реальних та потенційних 

можливостей внутрішніх і зовнішніх інвестиційних ресурсів за стратегічними напрямами економічної 

діяльності господарського комплексу для забезпечення інноваційного розвитку регіону» [36, с. 142–143]. 

Чудінова Л.М. Інвестиційне забезпечення 

стійкого збалансованого 

розвитку регіону 

… «вкладення матеріальних і нематеріальних ресурсів у проекти, що реалізуються на регіональному рівні й 

розроблені з урахуванням інтересів суб’єктів регіональної економіки й спрямовані на досягнення багатьох 

ефектів:  (1) комерційного ефекту за рахунок реалізації економічних інвестиційних проектів; (2) охорону 

навколишнього середовища і створення сприятливих умов для життя майбутніх поколінь внаслідок реалізації 

екологічних інвестиційних проектів; (3) соціального ефекту за рахунок реалізації соціальних інвестиційних 

проектів; (4) формування інноваційного середовища і розвиток інноваційної підсистеми регіону в результаті 

реалізації інноваційних інвестиційних проектів» [94, с. 10–11]. 

Котко О.К. Інвестиційне забезпечення 

інноваційного розвитку 

національної економіки 

«...це сукупність скоординованих дій щодо використання інструментів із залучення інвестиційних ресурсів для 

впровадження інновацій за умови системної єдності процесів формування та використання інноваційного 

потенціалу для створення умов прогресивного розвитку національної економіки» [31, с. 30]. 

Молодченко 

Д.Г. 

Інноваційно-інвестиційне 

забезпечення 

«… це процес взаємодії сукупності грошових коштів, цільових банківських вкладів, паїв, акцій та інші цінних 

паперів у види діяльності, спрямованої на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та 

розробок, випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг з метою отримання прибутку 

(доходу) і досягнення позитивного соціально- економічного ефекту» [22]. 

Гусарова В.Ю., 

Посталюк М.П.  

Інвестиційне забезпечення 

інноватизації структур 

економічного розвитку 

«Під інвестиційним забезпеченням інноватизації структур економічного розвитку розуміється сукупність 

економічних відносин, що складаються з причин вилучення і ефективного використання інвестиційних ресурсів 

та організаційно-управлінських принципів, методів і форм їх впливу на життєздатність структур економічного 

розвитку» [108, с. 8]. 
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Продовж. табл. 1.2 
1 2 3 

Ахмадєєв Ф.М., 

Сагатгарєєв Е.Р. 

Інвестиційне забезпечення 

інноваційної діяльності 

сільського господарства 

Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності – це процес «створення оптимальних умов для 

розвитку і активізації використання інноваційного потенціалу на основі інвестицій» [109]. 

Гребеннікова 

А.А. 

Інноваційно-інвестиційне 

забезпечення виробничої 

діяльності підприємств 

«… це сукупність інвестиційних заходів, спрямованих на практичне впровадження в виробництво 

винаходів, інноваційних розробок, рекомендацій та прискорен- ня розвитку підприємств на інноваційній 

основі для досягнення поставленої інвестором мети, отримання економічного, соціального і споживчого 

ефектів» [6, с. 71]. 

Чабан В.Г. Інвестиційне забезпечення 

інноваційного розвитку 

підприємств 

«Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку необхідно розглядати у взаємозв’язку напрямів 

використання інвестицій та джерел їх фінансування» [12, с. 140]. 

Товт Т.Й. Інвестиційне забезпечення 

інноваційної діяльності 

підприємств 

«Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності підприємств, з одного боку, – це безперервний, 

послідовний процес пошуку, залучення та використання різних видів інвестиційних ресурсів, необхідних 

для здійснення інноваційної діяльності, а з іншого, – складна система, що охоплює сукупність джерел 

інвестиційних ресурсів, відповідних форм та інструментів, які дають змогу обґрунтувати, обрати спосіб 

ресурсного забезпечення, оцінити його ефективність, і загалом забезпечують комплексний підхід до 

вирішення питання інвестування» [27, с. 5]. 

Єрмошина Т.В. Інвестиційне забезпечення 

інноваційної економіки 

Інвестиційне забезпечення інноваційної економіки – це процес, що «вимагає комплексної реалізації 

заходів, що стосуються усіх стадій науково-інноваційного та інвестиційного процесів» [110, с. 47]. 

Безп’ята І.В. Інвестиційне забезпечення 

аграрного сектора економіки 

«Інвестиційне забезпечення аграрного сектора являє собою складну динамічну систему, цільове 

призначення якої полягає в сприянні прогресивному розвитку сільського господарства й господарського 

комплексу в цілому шляхом пошуку залучення, розподілу і вкладення грошових, матеріальних та 

інтелектуальних ресурсів різних джерел походження з урахуванням сукупного впливу факторів макро- та 

мікросередовища для досягнення перспективних соціально-економічних цілей» [13, с. 19]. 

Соломніков І.В. Інвестиційне забезпечення 

інноваційних процесів на 

підприємствах залізничного 

транспорту  

«Інвестиційне забезпечення інноваційних процесів, виступаючи одним із значущих каналів руху 

грошових потоків в інноваційній сфері, характеризує здатність фінансової системи сформувати такі 

економічні відносини між суб'єктами відтворювального процесу з приводу руху фінансових ресурсів, які 

забезпечать процес техніко-технологічного оновлення підприємств на основі формування механізму 

інвестиційного забезпечення процесу техніко-технологічного оновлення» [111, с. 225]. 

Примітка. Систематизовано автором 
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Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку регіону з точки зору 

функціональних зав’язків є компонентом загальної економічної політики, а з 

точки зору масштабів функціонування є складовим інвестиційної політики на 

рівні регіону й більш високому рівні – на рівні держави.    

На рисунку 1.3 відображено основні компоненти інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіону з точки зору функціональних 

зв’язків, що формують концептуальні засади досліджуваної проблематики.  

Визначальні характеристики інвестиційно-інноваційного забезпечення 

розвитку регіону та його компонентів наведено у таблиці 1.3. Зупинимось на їх 

розгляді. 

Об’єктами інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону є 

інвестиційно-інноваційні проєкти та програми, джерела інвестицій, суб’єкти 

продукування інновації тощо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Основні компоненти інвестиційно-інноваційного забезпечення 

розвитку регіону (розроблено автором)  

 

Щодо сфер інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону, то 

це можуть бути будь-які сфери матеріального і нематеріального виробництва.  
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Пріоритетними на сьогодні сферами інвестиційно-інноваційної діяльності 

у регіонах України є високі технології, виробництво екологічно чистої 

продукції, створення й модернізація інформаційних і транспортних мереж 

тощо.  

Таблиця 1.3 

Характеристика інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку 

регіону 

Мета Структурне оновлення та динамічний розвиток регіону 

Шляхи 

досягнення мети 

Мобілізація інноваційних та інвестиційних ресурсів для потреб розвитку регіону з 

різноманітних джерел у необхідних обсягах; максимізація залучення внутрішніх і 

зовнішніх інвесторів;  ефективне інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності 

регіональних суб’єктів господарювання; розвиток інноваційно-інвестиційної 

інфраструктури; стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств 

регіону; захищеність інноваційно-інвестиційної діяльності. 

Тип процесу Неперервний, системний, послідовний, цілеспрямований.  

Нормативно-

правова база 

Закон України «Про інвестиційну діяльність» [56]; Закон України «Про інноваційну 

діяльність» [55]; Закон України «Про режим іноземного інвестування» [112]; Закон 

України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» [113]; Закон 

України «Про державну програму заохочення іноземних інвестицій» [114]; Закон 

України «Про державно-приватне партнерство» [115]; Закон України «Про захист 

іноземних інвестицій на Україні» [116]; «Про інститути спільного інвестування» 

[117]; Концепція науково-технічного та інноваційного розвитку України [118]; 

Програма розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні [119]. 

Органи 

відповідальні за 

інноваційно-

інвестиційного 

забезпечення 

розвитку регіону 

(інституційне 

середовище 

інноваційно-

інвестиційного 

забезпечення 

розвитку регіону) 

1. Центральний орган регулювання інноваційно-інвестиційних процесів – 

Міністерство економіки України, що, зокрема забезпечує формування й реалізацію 

інвестиційної політики та міжнародного інвестиційного співробітництва, підтримку 

винахідництва й інновацій, правову охорону й державний нагляд у сфері 

інтелектуальної власності тощо. 

2. Регіональні органи влади – структурні підрозділи облдержадміністрацій, зокрема 

регіональні управління (департаменти) економічного розвитку, фінансів, залучення 

інвестицій, регіональної політики з питань децентралізації, що забезпечують 

реалізацію на території регіонів державної політики у сфері інвестиційної і 

інноваційної діяльностей, державно-приватного партнерства тощо, а також 

провадять власну політику за означеними напрямами. 

3. Органи місцевого самоврядування, в т.ч. виконавчі органи міської ради й інші 

місцеві територіальні підрозділи 

Джерела 

інноваційно-

інвестиційного 

забезпечення 

розвитку регіону 

Фінансові ресурси підприємств регіону; кошти державного бюджету, спрямовані на 

розвиток регіону; кошти місцевих бюджетів; державні позики; позабюджетні кошти; 

гранти на розвиток науки; кредити банків і інших фінансово-кредитних установ; 

кредити міжнародних фінансових організацій; кошти іноземних інвесторів; кошти 

венчурних фондів тощо. 

Інструменти 

регулювання і 

стимулювання 

Бюджетне регулювання (асигнування з бюджету, регіональні інноваційно-

інвестиційні програми, регіональні інноваційно-інвестиційні фонди, регіональні 

венчурні фонди, регіональні замовлення тощо); податкове регулювання (податкові 

ставки, податкові пільги, податкові канікули, інвестиційні податкові кредити, 

спеціальні податкові режими, методи прискореної амортизації тощо); митно-тарифне 

регулювання (митні пільги, митне квотування); організаційно-економічне (взаємодія 

місцевих органів влади з інвесторами; встановлення взаємних зобов’язань); інші. 

Примітка. Розроблено автором 
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Як визначено Програмою розвитку інвестиційної та інноваційної 

діяльності в Україні, «пріоритетами розвитку економіки на інноваційній  основі 

є провадження освітньої, наукової та науково-технічної діяльності, здійснення 

заходів з концентрації інвестиційних ресурсів на реалізації інвестиційних та 

інноваційних проектів» [119]. 

З метою проведення системного та вичерпного дослідження інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіону, систематизуємо його  різновиди 

у таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4 

Класифікація інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону 

Ознаки 

класифікації 

Різновиди інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону 

Залежно від 

надходження 

інвестицій 

Внутрішньорегіональне інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку 

регіону. 

Внутрішньодержавне інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку 

регіону. 

Іноземне інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку регіону (форма 

міжнародних економічних відносин, що полягає у вкладенні іноземного 

капіталу) 

За формою 

власності 

інвестованого 

капіталу 

Державне інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку регіону. 

Приватне інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку регіону. 

Іноземне інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку регіону. 

Державно-приватне інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку регіону 

За періодом 

забезпечення 

Короткострокове (поточне) інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку 

регіону (до 1 року) 

Середньострокове інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку регіону 

(від 1 до 3 років) 

Довгострокове інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку регіону 

(понад 3 роки) 

За рівнем 

активності 

Активне інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку регіону. 

Пасивне інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку регіону. 

За сферами 

сталого розвитку 

Інвестиційно-інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону. 

Інвестиційно-інноваційне забезпечення соціального розвитку регіону. 

Інвестиційно-інноваційне забезпечення екологічного розвитку регіону. 

Примітка. Розроблено автором на основі [94, с. 11] 
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Розвиваючи концептуальні засади інвестиційно-інноваційне забезпечення 

розвитку регіону, з нашої точки зору, важливим вбачається розгляд його 

принципів, що розглядаються як керівні положеннями у регіональних 

інноваційних та інвестиційних процесах. На основі дослідження сучасних 

наукових жерел, систематизуємо й доповнимо принципи інноваційно-

інвестиційного забезпечення розвитку регіону, виокремивши такі з них: 

- принцип системності формування регіональної інвестиційно-інноваційної 

політики; 

- принцип активної ролі й участі регіональних органів влади, органів 

місцевого самоврядування у процесах інвестиційно-інноваційного 

забезпечення;  

- принцип єдності та взаємодії усіх економічних агентів, тісної комунікації 

регіональних органів влади з діловими партнерами, інвесторами, замовниками, 

дослідницькими установами і ВУЗами.  

«Справа в тому, що ефективність перетворення інноваційних ресурсів із 

запасів у потік залежить не лише від того, на скільки ефективна діяльність 

самостійних економічних агентів (наукових організацій, вузів, підприємств і 

ін.) відокремлено один від одного, а і в тому, як вони взаємодіють з ринковими 

інституціональними інвесторами (банками, пенсійними фондами, 

інвестиційними та страховими компаніями тощо) у якості елементів 

колективної системи створення і використання знань, а також і з суспільними 

інститутами (такими як цінності, норми, право)» [73]; 

- принцип об’єктивності прийняття рішень щодо відбору та фінансування 

інвестиційно-інноваційних проєктів з бюджету; 

- принцип оперативності управління і реалізації інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіону; 

- принцип цілеорієнтованості на досягнення динамічного й гармонійного 

розвитку регіону; 

- принцип врахування і збалансування інтересів регіону та інших учасників 

інвестиційно-інноваційних процесів;  
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- принцип рівності конкурентних умов для усіх інвесторів, незалежно від 

форм власності; 

- принцип множинності варіантів інвестиційно-інноваційного забезпечення 

розвитку регіону та обґрунтованого відбору найкращих з них;  

- принцип диверсифікації джерел інвестування інноваційних процесів;  

- принцип пріоритетності державної і регіональної підтримки стратегічно 

важливих інфраструктурних об’єктів; 

- принцип своєчасного і ефективного впровадження інновацій разом із їх 

подальшою комерціалізацією, що забезпечує ріст фінансової віддачі від 

інноваційно-інвестиційної діяльності [120, с. 150]; 

- принцип концентрації інвестиційних і інноваційних ресурсів на 

пріоритетних напрямах розвитку регіону; 

- принцип трансформації заощаджень суб’єктів господарювання та 

населення регіону у інвестиції; 

- принцип ефективності мобілізації інвестиційних ресурсів, вибору 

раціональних джерел інвестування і забезпечення ефективного їх 

використання; 

- принцип пропорційності, паралельності й безперервності регіональних 

інноваційно-інвестиційних процесів; 

- принцип раціональності, ефективності, оптимальності, економічності та 

результативності інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку регіону; 

- принцип прозорості, відкритості та широкої інформативності щодо 

інноваційно-інвестиційних процесів, проєктів і програм у регіоні; 

- принцип причинно-наслідкових зв’язків між прийнятими рішеннями 

щодо мобілізації, розподілу та використання інвестиційних ресурсів на 

інноваційній основі й кінцевими результатами – досягнутим рівнем розвитку 

регіону; 

- принцип дотримання інноваційного та інвестиційного законодавства. 

Необхідним вбачається й обґрунтування умов інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіону. На рисунку 1.4 систематизовано умови 
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інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону, згруповані за 

напрямами організаційні, інформаційні та фінансові умови.  

Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку регіону сприяє 

формуванню численних позитивних системних економічних, соціальних, 

науково-технічних, технологічних, екологічних й інших ефектів.  

Серед головних таких ефектів інвестиційно-інноваційного забезпечення 

розвитку регіону варто виокремити: 

- формування нових ринків, нових видів економічної діяльності, нових 

виробництв, нової інфраструктури, нових мікро-, мезо- і макробізнес-моделей; 

- мобілізація внутрішніх і зовнішніх інвестиційних ресурсів в економіку 

регіону; 

- розширення співробітництва та синергія інвестиційних ресурсів 

інституцій громадянського суспільства, місцевої влади та представників 

бізнесу; 

- формування нового та позитивного іміджу регіону як інноваційно й 

інвестиційно привабливого; 

- інтенсифікація та підвищення ефективності відтворювальних процесів у 

регіоні;  

- диверсифікація промисловості, її виробнича орієнтація, а не сировинна; 

- збереження і поліпшення стану навколишнього середовища, підвищення 

екологічності виробництва продукції у регіоні та зниження природомісткості; 

- поліпшення рівня життя населення регіону, а також конвергенція рівня 

життя населення сільських територій до рівня життя жителів міст регіону; 

- динамічність розвитку регіону та модернізація його економіки за усіма 

сферами виробництва й видами економічної діяльності тощо. 

Отже, інвестиційно-інноваційне забезпечення є головним і визначальним 

напрямом та інструментом структурного оновлення економіки  та динамічного 

розвитку регіонів України.  
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Рис. 1.4. Умови інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону 

(розроблено автором) 

Організаційні 

умови інноваційно-

інвестиційного 

забезпечення 

розвитку регіону 

 

Інформаційні умови 

інноваційно-

інвестиційного 

забезпечення 

розвитку регіону 

 

Фінансово-

економічні умови 

інноваційно-

інвестиційного 

забезпечення 

розвитку регіону 

 
• інвентаризація активів 

регіону (виробничих, 

природних, людських);  

• приведення у відповідність і 

належним чином оформлення  

установчих документів  

інфраструктурних об’єктів; 

• розробка генерального плану 

розвитку регіону; 

• надання вільних земельних 

ділянок, обєктів 

незавершеного будівництва і 

реконструкції на 

інноваційно-інвестиційних 

умовах у довгострокову 

оренду підприємницьким 

структурам; 

• чітке визначення 

стратегічних пріоритетів; 

• формування інвестиційних 

пропозицій для потенційних 

інвесторів; 

• раціональна організація 

відбору й експертизи 

інноваційно-інвестиційних 

проєктів (програм) регіону 

для подальшої фінансової їх 

підтримки; 

• взаємодія між виробниками 

інновацій і їх споживачами у 

регіоні та за його межами, в 

т.ч. іноземними 

споживачами; 

• позитивний інвестиційний 

імідж регіону; 

• чітка система 

відповідальності учасників 

бізнесу при виконанні  

взаємних зобов’язань; 

• система гарантій зовнішнім і 

внутрішнім інвесторам; 

• взаємодія між окремими 

елементами інноваційної 

інфраструктури; 

• розмежування державних і 

регіональних функцій щодо 

інноваційної діяльності; 

• інші. 

 

 

• публічність та прозорість 

регіонального управління; 

• високий рівень 

інформативності щодо  

регіональних інноваційно-

інвестиційних проєктів; 

• застосування різноманітних 

інформаційних технологій 

та форм оприлюднення 

інформації щодо 

регіональних інноваційно-

інвестиційних процесів; 

• розробка інвестиційного 

паспорта регіону; 

• високоефективна 

регіональна інформаційна 

політика в соціальних 

мережах і на офіційних веб-

порталах; 

• організація промоційних 

заходів; 

• налагодження 

комунікаційних зв’язків із 

бізнес-спільнотою регіону; 

• діджиталізація; 

• інформаційне забезпечення 

інноваційно-інвестиційного 

циклу (від виникнення ідеї 

до її реалізації); 

• конструктивна взаємодія 

(партнерська, комерційна, 

некомерційна) між 

виробниками інноваційних і 

інформаційних продуктів, 

між постачальниками и 

споживачами 

інформаційних ресурсів; 

• інформаційно-аналітичне 

забезпечення інноваційно-

інвестиційної діяльності в 

регіоні; 

• участь регіону у 

загальнодержавних і 

регіональних інноваційно-

інвестиційних програмах, 

конкурсах на гранти; 

• комплексний захист 

інформації; 

• інші.  

 

• фінансове планування 

розвитку регіону; 

• нарощення обсягів доходів 

місцевих бюджетів регіону; 

• регіональна підтримка 

фундаментальних і 

прикладних досліджень; 

• пошук і тісна співпраця із 

зовнішніми та внутрішніми 

інвесторами; 

• пряме бюджетне 

субсидування пріоритетних 

інноваційних проєктів;  

• державні асигнування на 

розвиток сучасної 

інфраструктури 

інвестиційного ринку, в т.ч. 

венчурного бізнесу; 

• запровадження системи 

податкових, митних і 

кредитних стимулів для 

інноваційно активних 

суб’єктів господарювання; 

• розвиток кредитної 

кооперації; 

• зацікавленість кредитних 

установ у фінансуванні 

довгострокових 

інноваційних проектів та 

запровадження 

ефективного механізму 

захисту їх прав; 

• спрощений механізм 

отримання кредитів для 

реалізації інноваційно-

інвестиційних проєктів; 

• підвищення державного 

фінансування НДДКР; 

• кооперація з міжнародними 

фінансовими установами, 

урядовими й неурядовими 

організаціями під час 

реалізації інноваційно-

інвестиційних проектів; 

• система страхування 

ризиків і гарантування 

повернення інвестованих 

ресурсів; 

• інші. 



49 

В умовах поглиблення децентралізаційних процесів, інвестиційно-

інноваційне забезпечення розвитку регіонів набуває певних особливостей, тому 

слід дослідити вплив децентралізації на даний процес.  

 

 

1.2. Форми та інструменти інвестиційно-інноваційного забезпечення 

розвитку регіону в умовах децентралізації 

 

Адміністративно-територіальна реформа назрівала ще з часів здобуття 

Україною незалежності і мала на меті через розвиток об’єднаних громад 

досягти зростання національної економіки. Процеси децентралізації, які беруть 

свій початок ще з 2014 року, сприяють сталому розвитку територій, у тому 

числі і завдяки залученню інвестицій. Дані рейтингу інвестиційної 

привабливості країн «Міжнародний бізнес-компас BDO» [121] за 2018 рік: 

Україна за рік піднялася на три позиції, підтверджують даний факт.  

Модернізація моделей і форм інвестування, що, однозначно, позитивно 

позначається на розширенні джерел формування інвестиційного забезпечення 

регіону отримуємо як наслідок проведених реформ. «При об’єднанні громад 

обрані нові лідери, зацікавлені у залученні сучасних інвестицій,  що  безумовно  

матиме  позитивний вплив  насамперед  на  наповнення  місцевих  бюджетів 

через оптимізацію сплати податків, створення належної інфраструктури ОТГ та 

ефективного розподілу бюджетних коштів і витрат» [122]. 

Позаяк суперництво за інвестиції сьогодні надзвичайно досить активне як 

на державному, так і на місцевому рівнях, тому створення сприятливого 

інвестиційного клімату в регіонах і громадах є надзвичайно важливим 

завданням. 

«Стабільний і динамічний економічний розвиток як великих, так й малих 

місцевих громад ускладнюється недостатністю інвестиційних ресурсів.  

У цьому контексті поняття  «інвестиції»  трактують  як  вкладення  

ресурсів для одержання прибутку, проте на початку децентралізації 
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інвестиційним проектам новостворених ОТГ притаманне саме соціальне 

спрямування. Такий напрям використання інвестиційних ресурсів пов’язаний з 

основною  метою  реформи децентралізації – підвищення якості життя, 

ефективності та доступності послуг для членів громади  [123]. 

Нарощення інвестиційно-інноваційного забезпечення регіону в умовах 

децентралізаційних змін передбачає при виборі форм і методів інвестування 

враховувати специфіку діяльності регіону, динамічно реагувати на виклики 

часу, вдосконалювати механізми захищеності інвестицій.  

Форми  інвестиційно-інноваційного забезпечення  розвитку  регіону за 

своєю квінтесенцією визначають джерело інвестування (рис. 1.5).  

 

Рис. 1.5. Форми інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку  регіону 

(розроблено автором) 

 

Кожна з представлених форм інвестування несе в собі ризиковість. Так, 

для бюджетного інвестування характерна низька ризиковість. Джерелами 

інвестування при цьому виступають кошти бюджетів різних рівнів та 



51 

позабюджетних фондів, залучені на безповоротній основі; фінансові ресурси, 

утворені в процесі перерозподілу бюджетних коштів, дотацій та пільг в 

оподаткуванні. Середня ризиковість притаманна внутрішнім та зовнішнім 

інвестиціям та інвестуванню за рахунок власних коштів підприємств та 

організацій. Щодо останніх, то такі інвестиції здійснюються за рахунок 

«нерозподіленого прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства, 

організації; дивідендів, що спрямовуються на інвестування; частини 

необоротних активів, які реінвестують; частини оборотних активів, яка 

іммобілізується в інвестиції; коштів від розміщення депозитів; коштів, які 

виплачуються державними органами та органами страхування у вигляді 

відшкодування збитків; коштів від емісії цінних паперів; вкладень інвестора в 

статутний фонд підприємства; коштів від розміщення цінних паперів на 

вторинному ринку; коштів недержавних організацій, які надаються на цільове 

інвестування на безповоротних засадах; факторингу» [124].  

Перешкоди залучення зовнішніх фінансових (інвестиційних) ресурсів для 

громади/регіону наведено на рисунку 1.6. 

 

 

Рис. 1.6. Перешкоди залучення зовнішніх фінансових (інвестиційних) 

ресурсів для громади/регіону (розроблено автором на основі [126]) 
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Зауважимо, що до основних перешкод нарощення регіонами ресурсної 

бази інвестицій можна віднести такі: корупція, адміністративні перепони для 

функціонування бізнесу, «недостатність інформації щодо потенційних 

інвестиційних об’єктів, які наявні в громаді (кадастр промислових  земель, 

реєстр існуючих об’єктів нерухомості тощо); проблеми, які зумовлені 

недоліками у законодавстві (зокрема, часті зміни в нормативно-правових актах 

стосовно  діяльності територій);  тривалі бюрократичні  процедури, які 

стосуються започаткування  та  функціонування суб’єктів підприємництва; 

брак кваліфікованих спеціалістів, які відповідають за економічний розвиток  

громади  та  залучення  інвестицій; не налагодженість комунікації з бізнес 

спільнотою громади/регіону; недостатність/недоступність грантових програм 

[125,c. 42; 126, с. 317]. 

Кращі практики регіонів у нарощенні інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіону подані у таблиці 1.5. 

Зазначимо, що інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону 

не можливе без розробки інвестиційного паспорту території, інвестиційного 

веб-порталу; створення індустріального парку; інформації про кадрове 

забезпечення регіону; інформації про якість транспортного сполучення та 

доступ до центральних магістралей; підготовки методичних рекомендацій по 

роботі  з потенційними інвесторами та інструментів зворотного зв’язку, 

проведення на постійній  основі тренінгів, круглих столів та інших видів 

активностей  з внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами, проведення 

опитувань тощо. 

Для того щоб формувати оптимальний обсяг інвестиційних ресурсів та 

забезпечити ефективність залучення нових джерел інвестування необхідно 

дотримуватися певних умов (рис. 1.7).  

До глобальних умов відносимо: актуальність законодавчих норм про 

інвестиційну діяльність та юридичну відповідальність за їх порушення; взаємну 

відповідальність задіяних в інвестиційному процесі суб’єктів; дотримання прав 

та свобод інвестора, розширення форм змішаного фінансування інвестпроектів . 
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Таблиця 1.5 

Кращі практики регіонів у нарощенні інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку  

Регіон Досягнення Напрацьовані інструменти 

1 2 3 

Вінницька область Вперше створенно Агенцію регіонального розвитку. 

Розроблено:  

Програму сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську 

об’єднану територіальну громаду;  

Інвестиційний паспорт міста Вінниця;  

Інвестиційний портал Invest in  Vinnytsia;  

Гід інвестора;   

Маркетингову стратегію Вінниці; 

бренд міста. 

Створено низку індустріальних парків та муніципального 

інноваційно-технологічного парку, на базі якого формується 

екосистема підтримки підприємництва, стартапів, наукових 

розробок. 

Навчання з місцевого економічного розвитку для представників 

об’єднаних територіальних громад 

Організація та проведення Міжнародного інвестиційного форуму 

«Вінниччина – бізнес у центрі України». 

Наявність стандартів роботи та супроводу інвесторів, які 

включають систему «єдиного вікна» та алгоритм внутрішньої 

взаємодії виконавчих органів міської ради з розгляду й 

опрацювання інвестиційних пропозицій 

Полтавська область За останні п’ять років область постійно входить до першої 

десятки областей країни у сфері залучення інвестицій. 

Полтавщина зосередила на своїх теренах 244 інвестиційних 

підприємств, які акумулюють вкладення із 43 країн світу. 

Основними країнами-інвесторами є Велика Британія, 

Швейцарія та Нідерланди. 

Інвестиційний паспорт Полтавської області. 

Інвестиційний портал Полтавщини. 

Ведеться активна робота по створенню індустріальних парків 

в області 

Проведення міжнародних інвестиційних та економічних форумів: у 

2017 році — «Полтавщина: створюємо разом нові можливості», а у 

2018-му – «Діалогова платформа #Полтавщина інвестиційна»  

Розробка навчальної програми із застосування інвестиційних 

інструментів, за підсумками якої громади не лише навчилися 

ефективно аналізувати свій економічний потенціал та інвестиційну 

привабливість, а й формувати свої інвестиційні паспорти. За 

результатами навчання проводиться конкурс паспортів громад.  

м. Кременчук 

Полтавської області 

Міська програма сприяння залученню інвестицій та розвитку 

міжнародного співробітництва Кременчука на 2019–2021 

роки 

комунальне підприємство «Кременчуцький центр 

міжнародних зв’язків і економічного розвитку міста 

«Інститут розвитку Кременчука» (скорочено: КП «Інститут 

розвитку Кременчука»), яке функціонує, зокрема, для 

підтримки інвестиційної діяльності в місті. 

Інвестиційний паспорт міста Кременчук, який оприлюднено 

на веб-сайті КП «Інститут розвитку Кременчука». 

Проведення на постійній основі тренінгу із підготовки 

інвестиційних проектів для представників структурних підрозділів 

виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, представників 

комунальних підприємств міста і громадських організацій 

Проведення бізнес-форумів «Міжнародне співробітництво: 

створюємо майбутнє разом». 

5
3
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Продовж. табл. 1.5 

1 2 3 

Запорізька область Розробка Інвестиційного паспорта (більшість ОТГ Запорізької 

області мають власні стандартизовані інвестиційні паспорти) 

та Інвестиційного порталу Запорізької області. 

Розроблення Методології та стандартів залучення та 

супроводу інвесторів у Запорізькій області. 

Створення екотехнопарку TECHIA. 

Розроблені технічні прийоми спілкування з інвесторами. 

Проект ПРОМІС у співпраці з управлінням зовнішніх зносин та 

зовнішньоекономічної діяльності Запорізької ОДА провів низку 

навчальних заходів, під час яких громади навчалися повноцінно 

використовувати свої можливості щодо залучення інвесторів. 

Інвестиційний форум InCo Forum. 

Відзнято якісне промоційне відео регіону 

м. Мелітополь 

Запорізької області 

19-та сходинка з-поміж 100 найбільших міст України  в 

рейтингу прозорості інвестиційного сектору Transparency  

International Україна.  

Посідає 6-те місце  в міжнародному рейтингу журналу FDI 

Intelligence, що є частиною Financial Times, у підкатегорії 

«Економічна ефективність» категорії «Стратегія прямих 

іноземних інвестицій». 

Діє Комплексна міська програма «Сприяння розвитку 

підприємництва в місті Мелітополі Запорізької області. 

Функціонує Агенція розвитку Мелітополя. 

Розроблено: 

Інвестиційний портал Мелітополя. 

Інвестиційний паспорт міста. 

Актуальність інформації на інфоресурсах для локальних малих і 

середніх підприємств про можливі напрями інноваційно-

інвестиційної співпраці. 

Івано-Франківська 

область 

За обсягом іноземних інвестицій на одного жителя область 

увійшла до національної п’ятірки найкращих. Інвестиції 

надходять від нерезидентів із майже 50 країн світу. 

Діє Регіональна цільова програма сприяння залученню 

інвестицій в економіку області.  

Розроблено Інвестиційний паспорт області 

Розроблено дорожню карту координації діяльності учасників 

інвестиційних процесів  

Вільний доступ до статистичної інформації області, про її 

потужності та потенційно привабливі зони для інвесторів. 

м.Івано-Франківськ  Розроблення Інвестиційного порталу Івано-Франківська та 

інвестиційної інтерактивної карти, на якій відображено 

індустріальні парки – підготовлені земельні ділянки та 

будівлі (Greenfield та Brownfield об’єкти) міста. 

Інвестиційний паспорт у двох мовних варіантах – 

українською та англійською – розміщено на офіційному сайті 

Івано-Франківська 

 

У вільному доступі вся наявна інформація про вільні земельні 

ділянки та виробничі площі для реалізації інвестиційних проектів, а 

також презентовано успішно реалізовані інвестиційні проекти. На 

додаток на порталі розміщено інвестиційну інтерактивну карту, на 

якій відображено індустріальні парки – підготовлені земельні 

ділянки та будівлі (Greenfield та Brownfield об’єкти) міста.  

Проведення на постійній основі Міжнародного інвестиційно-

економічномго форуму «Партнерство і перспектива». 

Примітка. Систематизовано автором на основі [127] 5
4
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Рис. 1.7. Умови нарощення регіонами ресурсної бази інвестицій в умовах 

децентралізації (розроблено автором) 

 

Умовах децентралізації, регіону в інвестиційно-інноваційному 

забезпеченні належить ключова роль. Залучення достатнього розміру 

інвестицій для розвитку інноваційної сфери території передбачає ряд кроків: 

створення територіальних агенцій економічного розвитку; бенчмаркінг 

території; розробка інвестиційного паспорта, інвестиційного веб-порталу 

регіону, стандартних процедур роботи з інвесторами тощо; розробка 

інвестиційних порталів територій з інтерактивними онлайн-картами інвест 

об’єктів та територіальної стратегії залучення інвестицій; облік та аналіз 

потенційних об’єктів для інвестування, людського потенціалу, логістики та 

суміжного бізнесу в регіоні; визначення пріоритетних сфер у регіоні для 

інвестування. 
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Варто зазначити, що інвестиційні проекти територій варто продукувати  

адекватно до  сформованих  оперативних цілей стратегії розвитку регіону із 

конкретизацією їх наближеної вартості та джерел фінансування та 

обов’язковим розміщенням на веб-сайті громади. 

Нині багатообіцяючими для ОТГ з позицій інвестування є проєкти 

пов’язані з енергоефективністю та альтернативною енергетикою; підтримкою 

місцевого бізнесу; екологією, розвитком цифрових технологій; покращенням 

транспортного з’єднання; випуском нових видів продукції та розвитком 

туризму і спорту. Відбір інвестпроєктів, які, для прикладу, реалізовуватимуться 

на території об’єднаних громад передбачають залучення органами місцевого 

самоврядування її мешканців до даного процесу, через активну інформатизацію 

та відкритість, прозорість критеріїв відбору проектів. Залучення громадскості 

може відбуватися через організацію круглих столів з проблемних питань; 

опитування та  дослідження  громадської  думки; формування фокус груп для 

вирішення проблемних питань та громадські обговорення. 

Інвестування на місцевому рівні та сприяння реалізації інвестиційних 

проєктів в межах коштів місцевого бюджету та/або позик, отриманих під 

місцеві гарантії, провадяться в порядку, встановленому органами місцевого 

самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства. Загальна система 

інвестування на місцевому рівні подана на рисунку 1.8. 

Загальна система інвестування на місцевому рівні включає: інвестування 

фізичними/юридичними особами, заснованими на колективній власності; 

державне та місцеве інвестування; державна підтримка реалізації місцевих 

проєктів; іноземне та спільне інвестування.  

Інвестування фізичними/юридичними особами, заснованими на 

колективній власності відбувається громадянами, підприємствами не державної 

форми власності, господарськими асоціаціями, спілками і товариствами, а 

також громадськими та релігійними організаціями, іншими юридичними 

особами, заснованими на колективній власності. 
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Рис. 1.8. Система інвестування на місцевому рівні  

(розроблено автором на основі [128; 129]) 

 

Державне інвестування передбачає планування, визначення умов і 

виконання конкретних дій по інвестуванню бюджетних і позабюджетних 

коштів. Місцеве інвестування ініціюється органами місцевого самоврядування 

за кошти місцевих бюджетів, позичкових коштів, а також комунальними 

підприємствами й установами за власні і залучені кошти. 

Державна підтримка реалізації місцевих проєктів надається у вигляді: 

державних та місцевих гарантій, фінансування заходів (програм) за рахунок 

коштів бюджетів різних рівнів та  інших джерел згідно із загальнодержавними 

та місцевими програмами; в іншій формі відповідно до чинного законодавства. 
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Іноземне інвестування здійснюється іноземними державами, агенціями та 

іншими не резидентами. Спільне інвестування ведеться юридичними особами 

та громадянами України, юридичними особами та громадянами іноземних 

держав. Інструменти інвестиційно-інноваційного забезпечення територій в 

умовах децентралізації систематизовано у таблиці 1.6. 

Вагоме значення для активізації інвестпроцесів в Україні належить участі 

держави у фінансуванні проектів у т.ч інноваційних. Нині питома вага 

фінансування за кошти бюджетів різних рівнем є  незначною,  що  викликано  

браком  ресурсної бази. Однозначно дана ситуація завдає негативних наслідків 

розвитку  науково-інноваційної  діяльності. Зауважимо, що кожного року «на 

фінансування проектів через ДФРР у державному бюджеті повинні виділяти 

кошти у сумі не менше 1% прогнозного обсягу доходів загального фонду 

держбюджету на відповідний рік. Проте дана норма з 2016 року призупинена і 

сума виділених коштів до 1% не дотягує. Наприклад, на 2019 рік виділено 7,7 

млрд. грн, або неповних 0,8% усіх доходів загального фонду держбюджету.  

Тобто, один з найпрогресивніший механізмів державної фінансової 

підтримки розвитку регіонів недофінансовують. Загалом, починаючи з 2015 

року, на проекти регіонального розвитку з держбюджету виділили 23,1 млрд. 

грн» [133]. 

Ще однією проблемою в даній площині є те, що громади нівелюють 

проекти економічного спрямування, а надають першочергово перевагу 

поточним інфраструктурним питанням. 

 Тому можемо з впевненістю говорити про відсутність стратегій розвитку в 

середньо- та довгостроковій перспективі.  

Якщо говорити про фінансування  проєктів  коштом  Державного фонду 

регіонального розвитку то тут теж наштовхуємося на бюрократично-

процедурні перешкоди: нечіткість критеріїв відбору  членів регіональних 

конкурсних комісій; лобіювання окремих проектів; недостатня прозорість 

відбору проектів та ін. 
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Таблиця 1.6 

Інструменти інвестиційно-інноваційного забезпечення територій в умовах децентралізації 

Інструменти  Характеристика Спрямування Супутні ризики Форми 

 

1 2 3 4 5 

Місцеві 

запозичення 

Міські ради, зокрема ради 

міських ОТГ, мають право 

здійснювати місцеві 

запозичення (ст. 16 

Бюджетного кодексу України) 

до своїх бюджетів – як 

внутрішні, так і зовнішні, в 

тому числі шляхом отримання 

кредитів (позик) від 

міжнародних фінансових 

організацій. 

спрямовуються  на  реалізацію  

інвестиційних  програм  

(проєктів),  метою  яких  є  

розвиток  комунальної  

інфраструктури,  впровадження  

ресурсозберігаючих  

технологій, створення, приріст 

чи оновлення стратегічних 

об’єктів довготривалого 

користування або об’єктів, які 

забезпечують виконання 

завдань міських рад, 

спрямованих на задоволення 

інтересів населення їх громад 

надмірне зростання боргового 

навантаження, яке місцеві бюджети 

не зможуть обслуговувати (або 

обслуговуватимуть за рахунок 

зменшення важливих соціальних 

витрат) 

«укладення договорів 

позики (кредитних 

договорів);  

емісії облігацій місцевих   

позик» [130] 

Корпоратизація  

комунальних  

підприємств 

громада може зберегти  права  

власності  на  комунальне  

підприємство,  але  водночас  

позбутися  відповідальності за 

його зобов’язання; залучити  до  

підприємства  інвестиційні  

кошти,  але  зберегти  за  собою  

контрольні  чи блокувальні 

повноваження або повністю 

приватизувати комунальне 

підприємство. 

залучення  додаткових  

надходжень  шляхом  передачі  

корпоративних  прав  на  

унітарне  комунальне  

підприємство  (або частини 

таких прав) приватним 

інвесторам та його 

перетворення на корпоративне 

Процеси корпоратизації залежать від 

політичної ситуації, а також інтересів 

впливових фінансово-промислових 

груп 

Досвід України: 

приватизація, 

корпоратизація об’єднань 

підприємств,і створення  

холдингових компаній. 

Закордонний досвід: 

«часткова приватизація 

та змішана форма 

власності підприємств; їх 

повна приватизація із 

залученням стратегічного 

зарубіжного партнера; 

збереження підприємств 

у державній / 

комунальній власності» 

[131] 

5
9
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Продовж. табл. 1.6 
1 2 3 4 5 

Гранти грошові або інші засоби, що 

передаються громадянами та 

юридичними особами (у тому  

числі  іноземними),  а  також  

міжнародними  організаціями  для  

проведення  конкретних  наукових 

досліджень, розробки 

законопроєктів, підготовки кадрів 

та інших цілей на умовах, 

передбачених грантодавцем 

За допомогою 

грантів   

Автори грантової заявки  подеколи 

характеризуються недостатнім  досвідом  і  

низькою  фаховістю  виконавців  проєкту 

«регіональні або місцеві 

грантові програми; 

гранти при посольствах; 

спеціальні програми 

«малих грантів»; 

спільні програми в 

рамках Євросоюзу» 

[132] 

Міжмуніци-

пальне  

співробітництво  

органи  місцевого  самоврядування  

на  договірній  основі  об’єднують 

свої ресурси та зусилля для 

вирішення загальних проблем 

розвитку. Є  характерним для 

децентралізованої територіальної 

адміністративної системи 

Можливим є 

залучення окремих 

секторів, значущих 

для функціональної 

території, наприклад 

сільськогосподарська 

або промислова 

орієнтованість 

    Загроза місцевій автономії 

    Менший ступінь залучення кожного 

громадянина і врахування його думки 

    Менша взаємодія з приватним сектором. 

    Обмежена гнучкість 

співфінансування, 

реалізація спільного 

проекту, створення 

спільного органу 

управління, створення 

комунального 

підприємства та 

делегування 

повноважень 

Фінансування  

проєктів  

коштом  

Державного 

фонду 

регіонального  

розвитку 

(ДФРР) 

механізм  виконання  

інвестиційних  програм  і  проєктів  

регіонального  розвитку  (у  тому  

числі  проєктів  співробітництва  

та  добровільного  об’єднання  

територіальних  громад),  що  

мають  на  меті  розвиток  регіонів,  

створення  інфраструктури,  

індустріальних  та  інноваційних  

парків  і  відповідають  

пріоритетам,  визначеним  у  

Державній  стратегії  

регіонального  розвитку  та  

відповідних  стратегіях  розвитку  

регіонів.   

Проєкт 

регіонального 

розвитку насамперед 

має бути 

спрямований на 

розвиток 

інфраструктури, 

підприємництва, 

давати 

мультиплікаційний 

ефект. 

Проектам економічного спрямування 

громади приділяють менше значення, ніж 

інфраструктурним. Відсутність стратегічного 

бачення органів місцевого самоврядування 

розвитку громади в середньо- та 

довгостроковій перспективі. 

Недофінансування проектів.  

«Відсутність критеріїв відбору членів 

регіональних конкурсних комісій та їх 

відповідальності за прийняті рішення; 

наявність можливості «проштовхування» 

депутатами  інтересів окремих громад; 

неорганізований процес прозорості 

висвітлення відбору, реалізації та стану 

виконання проектів» [133] 

Всеукраїнський 

громадський бюджет 

(ВГБ) та ін . 

6
0
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Продовж. табл. 1.6 
1 2 3 4 5 

     

Отримання 

додаткових 

надходжень у 

вигляді 

процентних 

доходів 

 

Мінфін здійснює розміщення 

короткострокових облігацій 

внутрішніх державних позик 

України під річний відсоток, 

який є значно вищим, ніж 

відсоток, що пропонують 

банківські установи за 

короткостроковими 

депозитами.. 

покликаний захистити кошти 

місцевих бюджетів та отримати 

додатковий фінансовий ресурс 

у вигляді відсоткового доходу 

для фінансування пріоритетних 

видатків регіонів. 

розміщенням коштів місцевих 

бюджетів у державні облігації досить 

новий вид операцій і на початку 

вимагатиме більшої уваги для 

проведення всіх необхідних процедур. 

Відсутність попиту на облігації, ризик 

недоотримання очікуваного прибутку 

облігації внутрішньої 

державної позики (далі 

– ОВДП або державні 

облігації) 

розміщення тимчасово 

вільних коштів 

місцевих бюджетів на 

депозитах 

Субвенція на 

соціально-

економічний 

розвиток 

окремих 

регіонів 

Практика надання cубвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій, що діє в Україні з 

2005 року, 

підтримання проєктів громад, 

основні напрями фінансування 

яких – будівництво та ремонт (в 

т. ч. капітальний) об’єктів 

охорони здоров’я, закладів 

освіти, спортивних установ та 

комплексів, об’єктів 

благоустрою та житлово-

комунального призначення, 

закупівля обладнання для 

лікарень та інших комунальних 

підприємств медичної сфери. 

Розподіл субвенцій відбувається «в 

ручному режимі». Не проводяться 

публічні консультації щодо тих 

об'єктів, які потрібно фінансувати у 

першу чергу. 

Робота Комісії для підготовки 

пропозицій щодо розподілу субвенції 

не висвітлюється, її засідання не 

анонсуються. 

Субвенція 

Примітка. Розроблено автором.  

 

6
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Місцеві запозичення можна віднести до ризикових інструментів 

інвестиційно-інноваційного забезпечення територій, оскільки можуть сприяти 

надмірному борговому навантаженню, яке місцеві бюджети не зможуть 

обслуговувати, або обслуговуватимуть за рахунок скорочення важливих 

соціальних витрат. Хоча не можна не враховувати їх важливість в  реалізації  

інвестиційних  програм  територій через задоволення інтересів населення їх 

громад. Вони спрямовуються на комунальної інфраструктури, впровадження 

ресурсозберігаючих технологій, створення, приріст чи оновлення стратегічних 

об’єктів довготривалого користування та ін. 

Залучення об’єднаними громадами додаткових  надходжень шляхом 

передачі корпоративних прав або їх частини на унітарне комунальне 

підприємство приватним інвесторам та його перетворення на корпоративне 

дозволяє зберегти права власності на комунальне  підприємство, але водночас 

позбутися відповідальності за його зобов’язання; залучити  до  підприємства  

інвестиційні  кошти, зберігаючи за собою повноваження власника. Ризики у цій 

площині пов’язані політичною ситуацією в країні, а також інтересів впливових 

фінансово-промислових груп. 

Незалежно від того, наскільки громада спроможна, завжди залишаються 

питання, які важко вирішити за рахунок місцевого бюджету, однак можна це 

реалізувати за допомогою грантових програм. За допомогою яких здійснюється 

підтримка не прибуткових проєктів, котрі відіграють важливу роль у розвитку 

громади. 

Відмітимо, що «міжмуніципальне співробітництво та налагодження 

партнерства органів місцевого самоврядування для реалізації спільних проектів 

– загальноприйнята модель об’єднання зусиль у країнах Європейського Союзу. 

Кожний третій проект громад у Німеччині – це проекти міжмуніципального 

співробітництва (ММС), у Франції в проектах ММС беруть участь 80% громад. 

В Україні ж на цей момент діє 187 проектів ММС» [134].  

Для органів  місцевого  самоврядування даний інструмент цікавий з точки 

зору  вирішення нагальних проблем розвитку територій об’єднуючи на 
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договорній основі свої ресурси та зусилля. Зауважимо, що ММС може 

використовуватися лише для децентралізованої територіальної 

адміністративної системи і реалізовуватися у формах співфінансування, 

реалізації спільного проекту, створення спільного органу управління, створення 

комунального підприємства. Хоча ММС вирівнює розподіл ресурсів в різних 

громадах, сприяє вирішенню більш складних завдань, однак негативним 

моментом при цьому може стати загроза місцевій автономії обмежена та 

гнучкість проектів. 

Отримання додаткових надходжень у вигляді процентних доходів 

громадами можливе двома шляхами – за допомогою облігацій внутрішньої 

державної позики (ОВДП) та через розміщення тимчасово вільних коштів 

місцевих бюджетів на депозитах. 

Ефективність  використання тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів 

громадами забезпечується через проведення операцій з державними цінними 

паперами, зокрема ОВДП.  

Інвестиції в ОВДП відносно новий інструмент і в цілому вимагає  більшої 

уваги від ОМС при проведенні всіх необхідних процедур. Ключовою перевагою 

ОВДП є їх надійність і прибутковість, оскільки виплати мають 100%  гарантію 

держави.  

Надходження до місцевих бюджетів у вигляді сплачених банками відсотків 

за їх користування склали «у  2018  році  1,3 млрд грн, що становить 0,6% від 

суми доходів загального фонду місцевих бюджетів України (без урахування  

трансфертів  з  державного бюджету» [129]. 

ОВДП можуть бути продані в будь-який момент у разі потреби, в той час 

як депозит часто не може бути розірваний. 

Варто врахувати ОМС, що облігації  внутрішньої державної позики 

«мають більшу доходність, ніж банківські депозити: доходність облігацій 

внутрішньої державної позики зі строком розміщення на 3 місяці становить 19 

% річних, на 6, 9 та 12 місяців – 18 % річних. При цьому поточна 



64 

середньозважена вартість строкових депозитів у національній валюті складає 

близько 15,4 % (за інформацією Національного банку України)» [135]. 

Розглянуті інструменти інвестиційно-інноваційного забезпечення 

набувають своєї актуальності виключно за умови добре підготовленої 

«інвестиційної території» з ефективним управлінням. 

Для об’єднаних громад щоб бути привабливими для інвестора потрібно 

забезпечити: готовність території до інвестиційного процесу; відсутність 

проблем у питаннях прав власності на об’єкт інвестування; популяризувати 

інвестиційні переваги території, які властиві лише їй; прозорий правовий статус 

території; демонструвати позитивні економічні зміни регіону; узгодженість 

інвестицій, які залучаються в громаду. 

До найпопулярніших форм створення інвестиційних територій нале-жать: 

«спеціальні економічні зони (великі території, звільнення від податків, 

управління органами торгівельного права); зони економічної діяльності (площа 

від кількох до кількох десятків гектарів, приналежність до одного органу 

місцевого самоврядування, відсутність відокремлених форм управління); 

технополіси, промислові парки, технологічні парки (від кількох до кількох 

десятків гектарів, акціонерні товариства, вибірковий прийом інвесторів – 

секторний підхід, території для стартапів – інкубатори)» [136]. 

Органам місцевого самоврядування для забезпечення інвестиційно-

інноваційного розвитку регіону потрібно вибрати інститут управління 

інвестиційною територією (рис. 1.9).  

Проведене у параграфі дослідження дає можливість говорити про 

важливість нарощення інвестиційно-інноваційного забезпечення для територій, 

що зазнали децентралізаційних змін. В першу чергу, місцеві органи 

самоврядування мають забезпечити підтримку процесів трансформації, дбаючи 

про  задоволення потреб  громади через  попереднє  виявлення  цих потреб і 

прогнозування змін для окремо взятої місцевості. 
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Рис. 1.9.  Інститути управління інвестиційною територією  

(розроблено автором на основі [136]) 

 

При цьому, важливо розробити заходи щодо вдосконалення системи 

інвестиційно-інноваційного забезпечення для таких інститутів: корпорації 

розвитку, комунальні установи, створені спеціально для управління 

територіями, органи в рамках структури державної установи, установи  з 

бізнес-оточення. 

Для кращого розуміння даних процесів у наступному параграфі роботи 

розглянемо світовий досвід інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку 

регіону в умовах децентралізації. 
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1.3. Світовий досвід інвестиційно-інноваційного забезпечення 

розвитку регіону в умовах децентралізації 

 

При формуванні сучасної стратегії та механізмів територіального розвитку 

в Україні виникає діалектичне протиріччя, яка має двосторонню структуру. З 

одного боку, ефективна діяльність централізованих територіальних механізмів 

управління регіонами мала б сприяти досягненню цілей сталого розвитку, а з 

іншого – децентралізація забезпечує розвиток території через низку 

мотиваційних інструментів саморозвитку.  

Тому в Україні сьогодні назріла проблема щодо створення такого 

механізму, який забезпечив би баланс цих протилежних тенденцій з 

урахуванням світового досвіду.  

Причому варто зазначити, що головним блоком в механізмі забезпечення 

розвитку регіону в умовах децентралізації є інвестиційно-інноваційне 

забезпечення. 

Тут важливо визначити основні інституції, які залучаються до процесу 

розвитку регіонів. З урахуванням досвіду європейських країн, виділяють такі 

інституції, які умовно можна поділити на дві групи [137]:  

– сприяють на державному рівні розвитку регіонів: органи державної 

влади та місцевого самоврядування; асоціації муніципалітетів; національні 

агентства розвитку; місцеві агентства розвитку; комунальні фундації; агентства 

регіонального розвитку; 

– дотичні до розвитку регіонів через співпрацю публічно-приватного 

партнерства: торгово-комерційні та промислові палати; технополіси; бізнесові 

та інноваційні центри; регіональні фінансові компанії; приватні консультанти 

та експерти; профспілки; організації, які займаються працевлаштуванням 

населення; організації, які спеціалізуються у поширенні нових технологій; 

бізнес-інкубатори; венчурні фонди; гарантійні фонди; благодійні фонди; 

заклади вищої освіти та регіональні наукові центри; технологічні дослідницькі 

лабораторії (Research & Development). 
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Найпопулярнішим є агентство регіонального розвитку (АРР). Його ще 

називають своєрідним інституційним феноменом 80-90-х років XX ст. 

Особливість АРР полягає в тому, що воно виконує функцію «посередника» між 

місцевими та регіональними органами влади та бізнесом, а також визначає 

стратегічні наміри влади щодо соціально-економічного розвитку регіонів. 

Варто відзначити досвід Польщі, яка є членом ЄС. У перші ж роки значну 

роль у регіональному розвитку держави мав «План розвитку сільських тери-

торій» (ПРСТ). Метою його була підтримка диференційованого розвитку 

сільських територій (суспільні, економічні та екологічні аспекти). На його 

реалізацію виділено близько 3,6 млрд євро. Польща запровадила такі заходи з 

розвитку сільських територій під час вступу до ЄС [138, c. 93]:  

підтримка нетоварних сільськогосподарських виробництв,  

адаптація сільськогосподарських виробництв до стандартів ЄС (премії 

залежала від кількості реалізованих стандартів. Проте її розмір не був більшим 

за 25 тис. євро на одне господарство)  

підтримка протягом 5 років груп виробників сільськогосподарської 

продукції (субвенції встановлюються у відсотках та складають в першому та 

другому році 5%, а у наступних роках - 4,3% та 2% від виручки за реалізовані 

продукти сільгоспвиробників, тобто до 1 млн. євро). 

У розвинутих ринкових країнах держава, коли регулює інвестиційно-

інноваційну діяльність виконує одночасно три функції [139, с. 97]: 

регулююча, яка передбачає стимулювання чи обмеження загального обсягу 

капіталовкладень у приватному бізнесі. Ця функція є головною. Оскільки вона 

забезпечує управління інвестиційним процесом у економіці сталого розвитку. 

Така функція здійснюється через політику позичкового відсотка, грошово-

податкову та амортизаційну політики; 

стимулююча, яка передбачає активізацію капіталовкладень у окреслені 

підприємства, сектори та сфери діяльності. Вона здійснюється через кредитні і 

податкові пільги. Прикладом може слугувати інвестиційний кредит; 
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адміністративна, яка передбачає пряме адміністративне втручання в 

інвестиційно-інноваційний процес. Це здійснюється задля введення чи виводу 

певних виробничих потужностей, а також узгодження планів і дій корпорацій, 

які працюють на даній території або у регіоні. 

Розглянемо особливості прийняття інвестиційно-інноваційних рішень 

окремими країнами світу. Для цього дані згрупуємо у таблицю 1.9. 

Таблиця 1.9 

Особливості прийняття інвестиційно-інноваційних рішень США, 

Великобританії та Німеччини 

Країна, сфера 

застосування 
Особливість Інструменти 

1 2 3 

США. В обороні, 

космосі, пошук нових 

джерел енергії, 

будівництво 

матеріальної 

інфраструктури, великі 

регіональні 

інвестиційні програми 

Відсутність чисто адміністративних 

рішень. Виняток становлять роки 

першої і другої світової війн чи 

військові інвестиції. Орієнтована на 

реалізацію принципів економічної 

свободи і лібералізму. Розроблення 

і здійснення державних 

інвестиційних програм через 

урядові агентства чи державні 

корпорації. 

Макроекономічне регулювання. 

Інвестиційний податковий кредит 

(7–10 % вартості нового 

обладнання) 

Великобританія. 

Фінансово-кредитна 

сфера, підприємництво 

Стимулювати рух капіталів, праці і 

товарів на ринку, розширення 

ресурсної бази, активізація 

позичкового капіталу 

Розвиток мереж додаткових 

кредитно-фінансових установ, 

вторинного і третинного ринку 

цінних паперів. Податкові субсидії, 

за якими зменшувався прибуто 

через відрахування 20 % вартості 

нового обладнання з величини 

валового доходу 

Німеччина. 

Енергетика, 

комунальне 

господарство, 

транспорт, охорона 

здоров’я 

Частка державних інвестицій у 

загальному обсязі капітальних 

вкладень скорочена до 25%. На 

початку 90-х рр. частка складала 12 

%. Стимулювання інвестиційно-

інноваційної активності 

підприємницького сектору 

Податкові та кредитні пільги 

Примітка. Узагальнено автором за [139, с. 97–98; 142-144] 

 

Таким чином, підсумовуючи дані табл. 1.9 можна зробити такі висновки та 

узагальнення: 

− можливість перегляду прямого та непрямого державного 

адміністративного втручання в інвестиційно-інноваційні процеси з 

урахуванням економічної ситуації в країні. Такими ситуаціями можуть бути 
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стимулювання певних секторів економіки (досвід Японії щодо 

адміністративної координації капіталовкладень на певний строк), військові дії, 

пандемії та кризи; 

− використання для стимулювання інвестиційно-інноваційної 

забезпечення регіонів таких інструментів, як податкова, амортизаційна 

політики, податкові пільги (інвестиційний кредит), податковий кредит та 

субсидії. Варто зазначити, що у перші післявоєнні роки переходу від 

адміністративних до непрямих способів регулювання інвестиційно-

інноваційної діяльності, задля уникнення інфляції при високих темпах 

економічного росту і нагромадження потрібно було пригальмувати економічні 

процеси. Для цього було введено більш високий рівень оподатковування за 

значних (диференційованих і цілеспрямованих) пільг різним категоріям 

платників податків. В амортизаційній політиці дотримувалися принципів 

прискореного списання вартості основного капіталу.  

Це призвело до скорочення основних термінів списання до 3-7 років по 

активній і до 15-20 років по пасивній частинах основних засобів. Причому 

нормативи фізичного зносу були вищими у 2-5 разів. Завдяки цьому зменшився 

податковий тиск на підприємства щодо податку на прибуток. Пряме зниження 

податків і різних форм податкових кредитів і субсидій. На початку 90-х рр. 

ставки оподатковування в розвинутих країнах зменшилися. Так, податок на 

прибуток до 32-35% проти 40-50%, податок на фізичних осіб до 15-50% проти 

80%. Для малого бізнесу стали використовуватися ставки податку на прибуток 

у межах 15-35% залежно від розміру валового прибутку; 

використання інвестиційних пільг, які диференційовані за специфікою 

місцевих умов. До основних пільг такого роду відносять звільнення від 

федеральних чи місцевих податків до 10 років для суб’єктів підприємництва, 

які зареєстровано у депресивних районах чи зі складними природно-

кліматичними умовами. Наприклад, таке характерно для півночі Канади. Це 

було необхідно для пошуку коштів для розвитку інфраструктури, здійснення 
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програм розвитку, створення робочих місць, розвитку освіти, охорони здоров’я, 

залучення, чи навпаки, розосередження капіталу тощо; 

особливість капіталовкладень в країнах з розвинутою ринковою 

економікою в структурному плані полягала у відносному скороченні 

капітальних вкладень у матеріальне виробництво, то зростання у нематеріальне 

(сферу послуг). Зокрема, інвестиційно-інноваційне стимулювання було 

характерне для таких секторів економіки, як оборона, космічний сектор 

економіки, пошук нових джерел енергії, будівництво матеріальної 

інфраструктури, енергетика, комунальне господарство, транспорт, охорона 

здоров’я тощо; 

в основному фінансуються великі регіональні програми, які не під силу 

територіальним громадам. Малі та середні регіональні програми розвитку 

фінансуються по залишковому принципу, оскільки їхній бюджет може бути 

повністю покритий за рахунок муніципального бюджету або коштів інвесторів. 

Визначимо основну концепцію інвестиційно-інноваційної діяльності 

США, оскільки ця країна займає перше місце в світі за рівнем розвитку науки і 

техніки. Для цього окреслимо систему інвестиційної підтримки інноваційної 

діяльності. Державні інвестиції в інноваційний розвиток вкладаються, в 

основному, з державного і муніципального бюджетів. Так, у США існує така 

ієрархія джерел фінансування нововведень: бюджет федерального уряду, який 

має головну роль у бюджетних джерелах фінансування; бюджет уряду штату 

(округу), який є особливим для науки в університетах – майже 40% усіх коштів 

надходять університетам для модернізації їхнього науково-дослідного 

устаткування; завдяки бюджету муніципальної влади фінансуються 

дослідження з проблем освіти, охорони здоров'я й охорони навколишнього 

середовища, бюджет тауншинів (місцевих або «самоврядних громад» у 

невеликих населених пунктах сільського типу) суттєво не впливає на 

показники. Приватний бізнес представлений промисловими підприємствами та 

корпораціями, які фінансують інновації за рахунок власних коштів. Заклади 

вищої освіти (приватні та державні, коледжі, вищі технічні училища), 
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некомерційні організації активно беруть участь у грантових програмах, завдяки 

яким державні або регіональні бюджети фінансують кращі ініціативи та 

проєкти розвитку, які мають не лише комерційний характер, але й  соціальний. 

Таким чином, сформуємо систему інвестиційної підтримки інноваційної 

діяльності у розвинутих країнах світу (рис. 1.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10. Системи інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку 

регіонів розвинутих країн світу (розроблено автором) 

 

Особливістю американської моделі регулювання інвестиційно-

інноваційною забезпечення розвитку регіонів є відсутність центру 

регулювання. Визначальною характеристикою її є те, що в неї добре 

налагоджена інноваційна державна політика із системою нормативно-

законодавчих актів.  

Останні забезпечують стимулювання ефективного використання 

ресурсного потенціалу приватного бізнесу та зменшують державне 

фінансування. Інвестиції в інновації у США проводяться з урахуванням 

пріоритетів розвитку національної економіки.  

Розглянемо концепцію, стратегію та пріоритети інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіонів у США (рис. 1.11).  
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Рис. 1.11. Концепція інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку 

регіонів у США (розроблено автором за [140, c. 13]) 

 

Складові державної інфраструктури з підтримки інновацій: 

економіко-правові методи, державне фінансування науки, контрактна 

система, податкова система, патентно-ліцензійна, амортизаційна 

політики, підтримка дрібного інноваційного бізнесу 

Суб’єкти, які 

задіяні у 

інвестиційно-

інноваційному 

забезпеченні 

Президент – забезпечує використання інвестиційно-

інноваційних переваг в інтересах держави 

Конгрес – законотворча діяльність, створення 

комісій та аналіз напрямів наукових досліджень 

Міжурядова консультативна рада – взаємозв’язок 

між урядами штатів і муніципальними органами 

Управління технологічної оцінки – надання 

інформації про реалізацію науково-дослідних 

проєктів та їхній вплив на економіку 

Служба НАСА – 

передача 

промисловості 

результатів 

дослідження про 

космос 

Механізм 

сприяння 

інвестиційно-

інноваційному 

забезпеченню 

розвитку регіонів 

Прямий – державні науково-технічні програми, 

програма передавання технологій, програма 

інноваційних досліджень малого бізнесу 

Непрямий – податкові пільги, прискорена 

амортизація, патентна і зовнішньоекономічна 

політики 

Джерела 

інвестиційно-

інноваційного 

забезпечення 

розвитку 

регіонів 

Державний бюджет, державні лабораторії, 

промислові підприємства, університету та коледжі, 

некомерційні організації 

Сумарні витрати на національну оборону, охорону 

здоров’я, космічні дослідження, сільське 

господарство, енергетику, безпеку 
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Важлива роль відводиться податковому законодавству, держава сприяє 

створенню інноваційної інфраструктури, захищає НДДКР, полегшує процес 

створення нововведень, їхню комерціалізацію, а також підтримує пріоритетні 

дослідження. Активна участь бізнесу у інвестиційно-інноваційному 

забезпеченні розвитку регіонів у США створило умови для вдосконалення 

інтелектуального потенціалу, забезпечує лідерство у науково-дослідній 

діяльності. 

Отже, активна роль держави в розвитку інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіонів у США тим, що значна увага приділяється 

новим технологіям, завдяки яким підтримується національна безпека і 

конкурентоспроможність країни у світі. Особливістю розвитку США є те, що 

інвестиційно-інноваційна складова характерна для всіх форм економічних 

відносин. Це є критерієм оцінки діяльності бізнесу та підприємництва завдяки 

освоєнню новітніх інвестицій та впровадженню інновацій на регіональних 

ринках. Допомагають реалізувати завдання інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіонів в США технопарки. Їхня діяльність оцінюється 

за такими параметрами, як зниження накладних, в т.ч. адміністративних витрат;  

покращення доступу до фінансування. Більшість клієнтів вважають, що імідж 

технопарку впливає на власний імідж та встановлення контактів з інвесторами 

та венчурними фірмами;  доступ до широкого кола наукових організацій, 

вчених, консультативних органів. 

Розглянемо досвід інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку 

регіонів у Японії. Вони займає друге місце в світі за рівнем розвитку науки і 

технологій. В основі моделі є венчурне фінансування, яке стало ядром 

інноваційного розвитку регіонів. Венчурний бізнес фінансується як через 

приватний капітал, так і державний. Часто використовують податкові пільги 

для нових корпорацій, які забезпечують дифузію нововведень у 

високотехнологічних секторах економіки. Позабіржовий ринок цінних паперів 

для мобілізації капіталів в найбільших містах забезпечує успіх японського 

венчура. Ціллю японської економіки є створення дрібних гнучких інноваційно 
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активних підприємств, які є вузько спеціалізованими. Японія сконцентрувала 

зусилля на розвитку перспективних високо-технологічних нововведень на всіх 

стадія інноваційного циклу, концентруючи уваги на останній. Вона забезпечує 

кінцеве доопрацювання нововведення та введення його у виробництво, 

комерціалізацію і споживання. 

Японія є світовим лідером за часткою витрат на НДДКР. Основними 

учасниками сучасного інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку 

регіонів в країні є фінансово-промислові групи, корпоративний сектор, який 

фінансує 2/3 всіх інновацій. Фінансово-промислові групи інвестують кошти у 

прикладні дослідження і дослідно-конструкторські розробки. Варто зазначити, 

що в приватних корпораціях створюються науково-дослідні інститути, які 

займаються розробкою НДДКР. 

Особливістю японської моделі є стрімкий розвиток програмування, а 

також державний контроль над інноваційною політикою. Така модель 

направлена на розвиток наукомістких видів діяльності, примноження власних 

досягнень, а не запозичення від інших країн. Основна увага зосереджена на 

підготовці кваліфікованих кадрів. 

Основою регіонального економічного зростання в Японії є корпорації, 

хоча малий бізнес є недостатньо розвиненим і потребує державної підтримки 

[141]. 

Японська модель інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку 

регіонів передбачає високу енергетичну і матеріальну ефективність процесу, 

виробництво продукції із збереженням передових споживчих якостей. 

Протекціоністські заходи держави сприяють розвитку корпорацій, які 

працюють в інноваційних секторах економіки та є пріоритетними для країни. 

В Японії розвиток інновацій регулюється Законом з науково-технічного 

розвитку. Він був прийнятий Парламентом цієї країни у 1995 році. Його метою 

було зміцнення національної економіки та покращення стану суспільства 

загалом. Цей нормативний документ прийнято тоді, коли країна була в яка на 

довготривалій рецесії. Законом визначено обов’язкову розробку та підтримку з 
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боку Ради з питань політики у сфері науки і техніки (РПНТЯ) при Кабінеті 

міністрів Японії так званих «Базових Планів розвитку науки і технологій в 

Японії». У Плані є політика розвитку основних науково-дослідних розробок та 

їх використання у суспільстві і економіці. Відповідно до основного Закону 

Базові Плани приймаються кожні п’ять років [140, c. 15] (рис. 1.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.12. Базові плани інвестування в науковий та технологічний 

розвиток Японії (розроблено автором на основі [140, c. 14]) 

 

Варто зазначити, що світовий досвід є важливим джерелом інформації про 

впровадження змін у регіональному розвитку України в процесі 

децентралізації. Але неможливо просто перенести досвід у українські реалії, 

варто зважати на національні особливості економіки, а також політико-

економічну ситуацію. 

Угорська економіка є відкритою для іноземних інвестицій. Іноземні 

інвестиції можуть вкладатися у всі сфери діяльності. Вони можуть бути в таких 

Перший базовий план (1996–2001 

рр). Державне фінансування 

науково-технічної сфери. Метою є 

покращення економічної ситуації, а 

результатом є підвищення 

конкурентоспроможності серед 

науково-дослідних установ 

Другий базовий план (2001–2006 

рр). Створення міцної економіки 

через використання нових наук. 

Метою є стратегічний розвиток 

науки і техніки, а результатом є 

утримання світової 

конкурентоспроможності 

Третій базовий план (2006–2010 

рр). Підтримання спільнотою науки 

і технологій. Метою є зменшення 

народжуваності та безпеки, 

протидія глобальним змінам 

клімату, а результатом є виживання 

у науково-технічному 

конкурентному середовищі 

Четвертий базовий план (2010–2015 

рр). Акумуляція передових знань та 

їхня інтеграція в політичні рішення. 

Метою є зміна традиційних 

механізмів формування науково-

технічної політики, а результатом є 

вдосконалення науково-технічної 

політики 
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чотирьох формах [141, c. 68]: створення нового підприємства; заснування 

спільного підприємства; купівля компанії, яка приватизується; придбання 

пакету акцій вже існуючого підприємства.  

В Угорщині інвесторам надаються різні неподаткові пільги. Серед них 

такі, як гранти, безвідсоткові кредити, субсидії. Угорське агентство з розвитку 

інвестицій і торгівлі надає інвесторам різні види підтримки. 

Задля впровадження інвестицій та інновацій в економіку, уряд Індії 

впровадив кілька змін у системі оподаткування. Зокрема, було вилучено з 

прибуткового податку доходів від експорту програмного забезпечення, а також 

звільнення програмного забезпечення і пов’язаних послуг від податку з 

продажу. Також урядом Індії прийнято рішення про зменшення обмежень щодо 

функціонування позабіржового ринку, через що були створені венчурні фонди. 

Отже, на основі розглянутого світового досвіду інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіонів можна зробити висновок про 

світову практику запровадження системи стимулюючих механізмів підвищення 

інноваційної активності, що забезпечує конкурентоспроможність національних 

та регіональних економік.  

 

 

Висновки до першого розділу  

1. Доведено, що інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку регіонів 

України є об’єктивною необхідністю в умовах глобалізаційних трансформацій, 

поглиблення децентралізаційних процесів, росту міжрегіональних асиметрій, 

становлення нових моделей поведінки фінансово-економічних суб’єктів, 

посилення вимог до якості продукції, високих темпів і значних масштабів 

інформаційного, інноваційного й інтелектуального розвитку в усіх сферах 

життя суспільства тощо. 

2. Обґрунтовано діалектичні взаємозв’язки «інвестиції – інновації» та 

«інвестиційно-інноваційне забезпечення – розвиток регіону» з метою 

обґрунтування концептуальних засад інвестиційно-інноваційного забезпечення 
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розвитку регіону.  З’ясовано, що розвиток регіону – це системний прогресивний 

процес, якому притаманні позитивні кількісно-якісні зміни, удосконалення 

параметрів соціо-еколого-економічної системи регіону, що загалом орієнтується 

на підвищення рівня і якості життя населення, гармонійний розвиток соціальної, 

екологічної й економічної сфер регіону. Конкретизовано розуміння типів 

(моделей) розвитку на рівні регіону (екстенсивний розвиток регіону, 

інтенсивний розвиток регіону, інноваційний розвиток регіону), що дозволило 

сформувати розуміння інвестиційно-інноваційного його аспекту та визнати 

доцільність симбіозу і синтезу інтенсивного (інвестиційного) й інноваційного 

типів розвитку, тобто інвестиційно-інноваційного розвитку регіону. 

3. Узагальнюючи та систематизуючи підходи вчених до трактування 

категорії «інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку регіону», 

сформульовано логічно-структуроване визначення означеної категорії, під 

якою запропоновано розуміти систему фінансово-економічних відносин,  яка 

пов’язана із комплексними та послідовними інвестиційно-інноваційними 

процесами у регіоні від стимулювання і генерування інновацій до подальшого 

їх впровадження та поширення, що забезпечить структурне оновлення і 

динамічний розвиток регіону. 

4. З метою формування концептуальних засад інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіону, визначено та охарактеризовано такі основні 

його компоненти з точки зору функціональних зв’язків: сфери та об’єкти 

інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону, нормативно-

правова база інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону; 

інституційне середовище інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку 

регіону; джерела інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону; 

принципи інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону; умови 

інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону; ефекти 

інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону. 

5. Систематизовано різновиди інвестиційно-інноваційного забезпечення 

розвитку регіону залежно від надходження інвестицій, за формою власності 
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інвестованого капіталу, за періодом забезпечення, за рівнем активності, за 

сферами сталого розвитку, що дозволило провести системне дослідження 

довкола означеної проблематики. 

6. Виокремлено умови нарощення регіонами ресурсної бази інвестицій в 

умовах децентралізації: актуальність законодавчих норм про інвестиційну 

діяльність та юридичну відповідальність за їх порушення; взаємну 

відповідальність задіяних в інвестиційному процесі суб’єктів; дотримання прав 

та свобод інвестора, розширення форм змішаного фінансування інвестпроектів 

тощо, що стало передумовою формування послідовних кроків залучення 

інвестицій для інноваційної сфери регіону, систематизації елементів системи 

інвестування на місцевому рівні та критеріїв інвестиційної привабливості 

регіонів, систематизації інструментальної бази інвестиційно-інноваційного 

забезпечення територій в умовах децентралізації. 

7. Аналіз світового досвіду показав, що інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіонів в умовах децентралізації має певні особливості, 

які відрізняються один від одного у країнах. Спільними елементами, які 

характерні для всіх розвинутих країн є: відхід від адміністративного втручання, 

використання таких інструментів як податкова та амортизаційні політики, 

фінансування великих регіональних проєктів розвитку, фінансування таких 

секторів економіки, як оборонний, космічний, енергетичний комплекси, 

будівництво матеріальної інфраструктури, комунальне господарство, 

транспорт, охорона здоров’я тощо. 

Одержані результати, що висвітлені в розділі 1, опубліковано в працях 

автора [187, 188, 193, 194]. 
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РОЗДІЛ 2 

ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

 

 

2.1. Методичні підходи до діагностики інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіону  

 

В умовах глобалізації та міжнародної конкуренції формування механізму 

забезпечення високого рівня інвестиційно-інноваційного розвитку країни в 

цілому та її регіонів зокрема є фактично безальтернативним. При цьому 

актуальність дослідження обґрунтована не лише зовнішніми, а й внутрішніми 

викликами, а саме необхідністю забезпечення економічно збалансованого розвитку 

територій країни, що особливо важливо в умовах децентралізації. 

Питання оцінки інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону 

вивчали вітчизняні і зарубіжні вчені, зокрема: Арзянцева Д. А., Брикова І. В., 

Бусарєва Т.Г., Вахович І.М., Данилко В.К. Забарна Е. М., Захаркевич Н. П., 

Кореняко Г. І., Ковалев М., Комеліна О. В., Лисин Б. К., Лях І.І., Мальцев В. С., 

Москвина О.С., Крамаренко І. С., Петровська С.А., Побурко Я.О., 

Поручник А.М., Скоробогатова Н. Є., Ткач С. М., Фридлянов В. К.,  Шашко А.  

та інші. Загалом дослідження даної проблематики проводиться за різними 

напрямами: від локальних проблем розробки інвестиційно-інноваційної стратегії 

суб’єкта господарювання, оцінки процесу створення і впровадження інновацій 

та залучення інвестицій, до більш глобальних, що включають систематизацію 

набору показників діагностики інноваційно-інвестиційного забезпечення 

розвитку регіонів задля визначення їх рейтингів та, в результаті, прийняття 

стратегічних управлінських рішень.  

Вченими розроблені різні методики діагностики інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіону. Так, одні аналізують його рівень рейтинговим 

методом за різними критеріями; другі – через використання системи 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%94$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%95$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%20%D0%A1$
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показників; інші – шляхом визначення інтегральних індексів тощо. Тому, 

позитивно оцінюючи наявні здобутки науковців, можемо зробити висновок, що 

нині відсутній єдиний загальновизнаний методичний підхід до оцінки, який би 

дозволив описати регіональні особливості, виявити проблеми інноваційно-

інвестиційного забезпечення розвитку регіонів і комплексно обґрунтувати 

напрями їх вирішення. Це, в свою чергу, зумовило необхідність пошуку 

напрямів узагальнення даних методичних підходів задля формування 

авторської методики діагностики, здійснення на її основі оцінки інноваційно-

інвестиційного забезпечення розвитку регіонів та, в результаті, формування  

стратегії підвищення рівня ефективності даних процесів в регіонах України. 

Інвестиції є необхідною умовою і основним джерелом інноваційної діяльності, 

що сприяє підвищенню рівня техніко-економічного розвитку країни та її регіонів. 

Так, інвестиції без інноваційної спрямованості безглузді і навіть шкідливі, оскільки 

консервують технологічну відсталість, призводять до втрат, не можуть забезпечити 

ефективність економічного зростання регіонів, тоді як інновації без інвестицій 

просто нереальні, оскільки формування та впровадження науково-технічних ідей 

без вкладень коштів не можуть бути реалізовані. Тому з огляду на те, що 

реалізація інновацій здійснюється за допомогою інвестицій, розпочнемо 

розгляд саме методичних підходів діагностики інноваційного забезпечення 

розвитку регіонів. 

Широкого поширення у зарубіжній практиці оцінки інноваційного 

розвитку на рівні окремих країн набув щорічний розрахунок Глобального 

індексу інновацій (Global Innovation Index) [145]. Цей індекс являє собою 

глобальне дослідження актуальних статистичних даних, що в кінцевому 

підсумку дозволяє сформувати рейтинг країн світу за показником рівня 

розвитку інновацій. В даному випадку для розрахунку цього індексу 

використовується методика, розроблена французькою Міжнародною бізнес-

школою INSEAD. Розрахунок Глобального індексу інновацій проводиться 

починаючи з 2007 року в рамках спільного проекту Міжнародної бізнес-школи 

INSEAD, Корнельського університету (Cornell University) і Всесвітньої 
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організації інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization, 

WIPO). Це дозволяє узагальнити найбільший комплекс показників 

інноваційного розвитку у розрізі понад 130 країн світу. 

Протягом останніх років Глобальний індекс інновацій базується на 82 

різних змінних, які з різних сторін характеризують рівень інноваційного 

розвитку країн світу, які мають різний рівень економічного розвитку. Суть 

розробленої методики оцінки даного індексу базується на твердженні, що 

успішність економіки пов’язується, як з наявністю інноваційного потенціалу, 

так і умов для його безпосереднього використання. Тому цей індекс 

розраховується як зважена сума оцінок відповідних двох груп показників: 

1) наявні ресурси і умови для проведення інновацій (Innovation Input): 

інститути; людський капітал та дослідження; інфраструктура; розвиток 

внутрішнього ринку; розвиток бізнесу; 

2) досягнуті практичні результати здійснення інновацій (Innovation Output): 

розвиток технологій і економіки знань; результати творчої діяльності. 

Отже, кінцевий індекс є своєрідним співвідношенням витрат і ефекту, що 

дозволяє об’єктивніше оцінити рівень розвитку інновацій в певній країні світу, 

а також провести порівняльну оцінку та прослідкувати динаміку зміни місця 

країни в глобальному рейтингу. 

Конкретизація методології розрахунку цього індексу, формування 

інформаційної бази та результати розрахунку наводяться в щорічних доповідях, 

які розміщуються на спеціально розробленому сайті [145]. Перевагою є те, що 

індекс, його динаміка та рейтингове місце, оцінка інноваційних переваг і 

недоліків визначаються для кожної країни, по якій формується окрема 

аналітична довідка. Це спрощує процес подальшої розробки рішень щодо 

підвищення рівня інноваційної активності. 

Поширеним в сучасних дослідженнях науковців [146; 147] є використання 

досвіду оцінки інноваційного забезпечення розвитку територій за допомогою 

розрахунків індексів їх інноваційної активності. І методологічною основою даних 

розрахунків є методика формування інноваційного табло Євросоюзу (Innovation 
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Union Scoreboard) [148]. Відповідно до цієї методики, розрахунки сумарного 

індексу інновацій (SII) включають 25 показників, які формуються у три групи, 

кожна з яких, у свою чергу, оцінює різні критерії інноваційного забезпечення 

розвитку територій. Проте, на нашу думку, використання даної методики при 

діагностуванні інноваційного забезпечення розвитку регіонів України є 

методологічно невірним, оскільки певні показники відсутні у вітчизняній 

офіційній статистиці, що, в свою чергу, не дозволяє здійснити комплексне 

діагностування та виявити існуючі проблеми. Крім того, наша позиція 

підкріплена об’єктивними кількісними та якісними даними, які відрізняють 

інноваційне забезпечення розвитку регіонів України від інноваційних процесів, 

що відбуваються в регіонах країн Євросоюзу. Так, на територіях європейського 

простору підтримується стійка взаємодія держави, науки і виробництва у формі 

«потрійної спіралі», тоді як в нашій країні в цілому та в її регіонах зокрема, цей 

процес лише розпочинається: донедавна дані інноваційні об’єкти «держава – 

наука – виробництво») розвивалися окремо одна від одної. 

Іншою зарубіжною методикою, яка застосовується при діагностиці рівня 

інноваційного забезпечення розвитку регіонів, є розрахунок індексу економіки 

знань (Knowledge Economy Index, KEI) на основі методики Світового банку, в 

основу якого покладено розрахунок чотирьох субіндексів [149]:  

1) економічного та інституційного режиму (тарифні та нетарифні бар’єри; 

якість управління; законодавство); 

2) освіти і людських ресурсів (середня тривалість навчання; охоплення 

середньою освітою; охоплення вищою освітою); 

3) інновацій (роялті та ліцензійні збори; патентні заявки; статті в науково-

технічних журналах); 

4) інформаційно-комунікаційних технологій (кількість телефонів, комп’ютерів 

та інтернет-користувачів на 1 тис. ос.). 

Розрахунок індексу економіки знань за методикою Світового банку є досить 

цікавим, однак, визначення першого субіндексу не вбачаємо доцільним в 

регіональному розрізі, оскільки показники за ним мають загальнонаціональний 
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характер та однакове значення для усіх регіонів. Щодо інших субіндексів, то 

вважаємо, що для оцінки рівня інноваційного забезпечення розвитку в регіонах 

України розрахунок певних показників слід передбачити в авторській методиці. 

Також ще однією із зарубіжних методик, застосовуваних для діагностики 

інноваційного забезпечення розвитку на регіональному рівні, є методологічний 

підхід, розроблений Х. Сала-і-Мартіном і застосовуваний Всесвітнім 

економічним форумом для розрахунку індексу глобальної 

конкурентоспроможності (The Globa Competitiveness Index, GCI) [150]. Дана 

методика також є ґрунтовною та комплексною, однак для нашого аналітичного 

дослідження є надто складною, оскільки для розрахунку індексу GCI 

використовуються 114 різних показників, об’єднаних в 12 груп. 12 блоків, у 

свою чергу, розділені на три субіндекси: базові вимоги, підсилювачі 

ефективності, фактори розвитку та інноваційного потенціалу. Варто зазначити, 

що лише незначна частка показників береться зі статистичних даних, а 

переважна більшість – методом експертних оцінок, що, на нашу думку, має 

суб’єктивний характер. Проте, такі показники як фондомісткість, зарплатомісткість, 

темп зростання ВРП на душу населення, динаміку зміни частки ВРП регіону на 

душу населення в ВВП, динаміку експорту/імпорту та інші доцільно включити в 

методику діагностики інноваційного забезпечення розвитку регіонів. 

Також прийнято розраховувати зведений індекс інноваційного розвитку 

(PII, Portfolio innovation index), в якому акумульовано чотири блоки з 

наступними ваговими критеріями: людський капітал (30%), економічна динаміка 

(30%), продуктивність і зайнятість (30%) і добробут (10%). Кожен з блоків 

характеризують 5–7 показників. Однак, дана методика у вітчизняній практиці не 

отримала широкого поширення і піддається справедливій критиці в силу своєї 

суб’єктивності. 

Наукові позиції щодо методики оцінки інноваційного забезпечення розвитку 

регіонів висловлювали у своїх дослідженнях і вчені. Так, в основі діагностики 

рівня інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку регіону Комеліної О. 

В. лежать наступні показники [151, с. 20]:  
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1) кількість інноваційно активних підприємств; впровадження прогресивних 

технологічних процесів; освоєння нових видів продукції;  

2) інвестиції в основний капітал; середньорічна вартість основних засобів 

підприємств, що займаються науково-технічною діяльністю; загальний обсяг 

витрат на інноваційну діяльність;  

3) результат інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку регіонів 

(обсяг реалізованої інноваційної продукції; обсяг експорту інноваційної 

продукції). 

На нашу думку, дані показники дозволяють визначити інноваційну активність 

суб’єктів господарювання в регіоні; особливості інвестиційного процесу в регіоні, 

особливості ресурсного розподілу між регіонами і, як результат, рівень 

інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку регіонів. При цьому 

узагальнюючим критерієм оцінки результативності згідно даного методичного 

підходу є валовий регіональний продукт. Крім того, даний методичний підхід 

дозволяє порівняти регіони за рівнем інноваційного забезпечення розвитку та 

сформувати стратегічні регіональної орієнтири. 

Свій алгоритм діагностики рівня інноваційного забезпечення розвитку регіону 

пропонує до розгляду О.Москвіна. Він передбачає проходження наступних етапів 

[152]: 

– визначення кількісних і якісних критеріїв інноваційного забезпечення 

розвитку регіону; 

– оцінка фактичного рівня інноваційного забезпечення розвитку регіону; 

– характеристика можливих напрямів підвищення рівня інноваційного 

забезпечення розвитку регіону (з урахуванням результатів проведеного 

аналізу).  

Вважаємо, даний методичний підхід потребує конкретизації показників, 

що характеризують рівень інноваційного забезпечення розвитку регіону. 

На думку Лісіна Б. К. та Фрідлянова В. М. діагностику рівня інноваційного 

забезпечення розвитку регіону необхідно здійснювати за наступними 

критеріями: наявність науково-технічних (технологічних) власних та 
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придбаних розробок і винаходів; стан інфраструктурних можливостей регіону; 

чинники взаємодії інноваційної складової регіону з іншими складовими, що 

характеризують той чи інший напрям розвитку регіону; рівень реалізації 

нововведень у вигляді інновацій [153, с. 25]. Погоджуємося, що дана методика 

може бути використана у авторському баченні, оскільки дозволяє оцінити 

сукупність науково-технічних, технологічних, інфраструктурних, фінансових, 

правових, соціокультурних і інших можливостей регіону для одержання 

інновацій. 

Ковальов М. та Шашко О. виділяють наступні критерії діагностики рівня 

інноваційного забезпечення розвитку регіону: загальне інноваційне середовище; 

кластерний інноваційний потенціал, що стимулює конкуренцію; взаємозв’язки 

між різними елементами інноваційної сфери; рівень інноваційної активності, 

результативність інноваційної діяльності [154, с. 18]. Погоджуємося з вченими 

щодо важливості даних критеріїв для проведення діагностики рівня інноваційного 

забезпечення розвитку регіону, оскільки «загальне інноваційне середовище» 

дозволяє визначити стан, потужність та запас інноваційного капіталу регіону; 

«кластерний інноваційний потенціал, що стимулює конкуренцію» – систему 

інфраструктурних, фінансових та інших ресурсів, стимулюючих конкуренцію в 

регіоні; «взаємозв’язки між різними елементами інноваційної сфери» – 

відносини між керуючою та керованою системами, їхню спроможність до 

взаємодії; «рівень інноваційної активності» – зайнятість різними 

видами інноваційної діяльності; «результативність інноваційної діяльності» – 

ефективність використання ресурсів інвестиційного потенціалу регіону тощо. В 

цілому оцінка за цими критеріями дозволить визначити готовність регіону до 

створення, освоєння та розповсюдження різного типу нововведень, перетворення 

інновацій в економічні результати. 

На думку Ляха І. І., рівень інноваційного забезпечення розвитку регіону 

слід визначати через комплекс наступних показників: обсяг наукових та 

науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій за 

регіонами; створення нових видів виробів і технологій за регіонами; кількість 
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впроваджених наукових та науково-технічних робіт за регіонами; кількість 

поданих заявок на видачу охоронних документів, їх реєстрацію у державному 

Департаменті інтелектуальної власності України та у патентних відомствах 

іноземних держав на 10 тис. населення за регіонами; обсяг реалізованої 

інноваційної продукції за регіонами, у тому числі реалізованої за межами регіону; 

створення і використання передових технологій; використання об’єктів права 

інтелектуальної власності тощо [155, с. 172]. Безперечно, дані показники повинні 

бути включені в методичний підхід, оскільки дозволяють виявити прямі та 

непрямі результати інноваційного забезпечення розвитку регіонів. 

Арзянцева Д. А. та Захаркевич Н. П. представили інше змістове наповнення 

методичного підходу до діагностики, яке включає проходження шести етапів: 

1) визначення системи показників інноваційного розвитку регіону; 2) 

формування статистичного масиву оціночних показників; 3) нормування 

оціночних показників; 4) розрахунок коефіцієнтів вагомості з кожним із 

показників із використанням експертного методу; 5) визначення проміжних 

індексів і загального індексу рівня інноваційного розвитку регіону; 6) 

інтерпретація результатів оцінки і рейтингування регіонів за рівнем інноваційного 

забезпечення розвитку [156, с. 48]. Дана методика дозволяє проранжувати, 

згрупувати і порівняти регіони за рівнем інноваційного забезпечення їх 

розвитку, сформувати дієву стратегію на майбутнє. 

Безперечно кожна з наведених методик діагностики має свої переваги й 

недоліки (табл. 2.1), проте вносить свій вагомий результат в отримання 

справедливої оцінки нинішнього рівня інноваційного забезпечення розвитку 

регіону. Однак, вони мають певні недоліки: 1) різниця в складі показників, що 

пропонуються різними вченими, методикою їх отримання і розрахунку; 2) 

надмірна орієнтація на зарубіжний досвід у вимірі інновацій; 3) відсутність 

істотної диференціації в рівнях інноваційного розвитку регіонів тощо. 

Здійснимо аналіз існуючих методичних підходів до оцінки інвестиційного 

забезпечення розвитку регіону. 
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Дослідження міжнародної практики засвідчили існування трьох визнаних 

міжнародних методик діагностики інвестиційного забезпечення розвитку регіону: 

1. Універсальна методика (Американський Інститут Реформ) – аналіз 

значної кількості економічних показників: експортно-імпортні операції, політична 

ситуація, законодавча база тощо [157, с. 44–45]. Дана методика може 

використовуватися як для регіонів різних країн, проте у ній не розмежовуються 

прямі і портфельні інвестиції та серед показників відсутні показники, що 

характеризують інноваційного потенціалу. 

2. Спеціальна методика (Міжнародна організація щодо залучення інвестицій) 

[157, с. 45]. Дана методика включає аналіз макроекономічних показників: 

можливість ризику не сплати за товар і неповернення кредитів, оцінка 

кредитоспроможності, політика в галузі банківських активів, політика щодо 

штрафів та знижок тощо. Однак, на нашу думку, недоліком даної методики є 

застосування методу опитування експертів, що характеризується суб’єктивністю 

підходу. 

3. Методика бальної оцінки (Світовий Банк і Міжнародний інвестиційне 

Агентство Moody’s) [157, с. 45]. Безперечно, дана методика є ефективною, 

особливо при порівнянні рівня інвестиційного розвитку регіонів, оскільки 

включає 15 критеріїв з ваговим коефіцієнтом: політична стабільність, стан 

економічного зростання, конвертована валюти, рівень зарплати і продуктивність 

праці, відношення до іноземних інвестицій, можливість націоналізації, вплив 

девальвації, стан платіжного балансу, рівень державного регулювання 

інвестицій, можливість кооперації у сфері виробництва, стан інфраструктури, 

здобуття консультаційних послуг, реалізація проекту. Проте, недивлячись на те, 

що дана методика є нескладною, зручною в розрахунку і наочною, вона також 

базується на суб’єктивному експертному опитуванні. 

Щодо поглядів науковців, то Скоробогатова Н. Є. вважає, що результуючим 

показником діагностики інвестиційного забезпечення розвитку регіонів є рівень 

дохідності з точки зору потенційних можливостей здійснення інвестицій за рахунок 

накопиченого в регіоні потенціалу, і рівень ліквідності з точки зору можливостей 
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перетворення накопичених прибутків у реальні грошові кошти. При цьому автор 

пропонує здійснювати оцінку за допомогою сукупності критеріїв, які 

характеризують: обсяг власних та залучених інвестицій у регіоні, ВРП, 

динаміку та структуру дебіторської та кредиторської заборгованостей, наявність 

трудових ресурсів, вплив інфляційних процесів, фінансовий стан підприємств 

регіону, експортоорієнтованість місцевого виробництва, грошові надходження до 

регіону та їх відтік, часову структуру грошових потоків, притік іноземних 

інвестицій до регіону та інвестиції, здійснені самим регіоном тощо [158, с. 215]. 

На нашу думку, зазначені критерії дозволяють оцінити рівень інвестиційного 

забезпечення розвитку регіонів, проте в умовах децентралізації зростає роль 

органів місцевого самоврядування в регулюванні руху інвестицій, що, в свою 

чергу потребує відповідного аналізу можливостей місцевої влади у забезпеченні 

потоку капіталовкладень. 

Ткач C. М. пропонує визначати рівень інвестиційного забезпечення розвитку 

регіону шляхом інтегрального оцінювання, що базується на аналізу наступних 

критеріїв [159, с. 102]: 

– надходження інвестицій у регіон; 

– виробництво в регіоні; 

– зовнішньоекономічна діяльність в регіоні; 

– ефективність інвестування.  

Погоджуємося з автором, що дані критерії характеризують інвестиційні 

процеси в регіоні, а саме залучення капітальних інвестицій; реалізації продукції 

підприємств; іноземного інвестування та експорту; віддачі інвестицій. 

На думку Забарної Е. М. діагностику рівня інвестиційного забезпечення 

розвитку регіону необхідно здійснювати за 5-ма блоками [160, с. 172]: рівень 

загальноекономічного розвитку; рівень розвитку інвестиційної інфраструктури; 

демографічна характеристика; рівень розвитку ринкових відносин і комерційної 

структури; рівень ризиків. 

Вважаємо, діагностика за запропонованими критеріями Е. Забарної дозволяє 

визначити  потенційну потребу регіону в обсягах інвестування, оцінити 
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можливості формування інвестиційних ресурсів, швидкої реалізації 

інвестиційних проектів в регіоні; залучення кваліфікованої робочої сили у 

виробництва регіону; проаналізувати роль місцевих органів самоврядування в 

розвитку регіону та підтримці його підприємницького клімату; встановити 

ступінь інвестиційної безпеки діяльності в регіоні. 

Таким чином, на нашу думку, критерії С. Ткача та Е. Забарної можуть бути 

використані в авторській методиці оцінки інвестиційного забезпечення 

розвитку регіону. 

Крамаренко І. С. пропонує рівень інвестиційного забезпечення розвитку 

регіону визначати як частку інвестицій у ВРП порівняно з часткою інвестицій у 

ВВП [161, с. 157]. Безперечно, отриманий результат дозволить визначати рівень 

інвестиційної активності у регіоні та вплив інвестиційного потенціалу на 

розвиток його економіки, проте, в результаті використання даної методики 

отримаємо узагальнений інтегральний індекс інвестиційного забезпечення 

розвитку регіону, що не дозволить детально оцінити існуючі інвестиційні 

процеси в регіоні та сформувати відповідні стратегічні орієнтири. Петровська С. 

А. пропонує аналізувати рівень інвестиційного забезпечення розвитку регіону 

шляхом розрахунку інтегрального показника за наступними критеріями: 

інвестиційний потенціал; інвестиційний клімат; інвестиційна активність; 

інвестиційні ризики та екологічна складова [162, с. 117]. Вважаємо, дана 

методика діагностики дозволить виявити слабкі/сильні сторони регіонів за 

різними напрямами інвестиційного забезпечення розвитку регіонів, що,  в свою 

чергу, стане надійним підґрунтям для формування й реалізації регіональних 

програм і стратегій інвестиційного розвитку. Як бачимо, запропоновані методики 

дають можливість врахувати всі основні фактори впливу на інвестиційне 

забезпечення розвитку регіонів, розрахувати загальний інтегральний показник 

їх інвестиційної привабливості, провести ранжування на основі здійснених 

розрахунків. Порівняльний аналіз наведених методичних підходів до оцінки 

інвестиційно- інноваційного забезпечення розвитку регіону дозволив зробити 

узагальнення, представлені в таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 

Порівняльний аналіз методичних підходів до діагностики інвестиційно- інноваційного забезпечення розвитку 

регіонів 

Методика діагностики 

інноваційно-інвестиційного 

забезпечення розвитку 

регіонів 

Зміст методики Переваги Недоліки 

1 2 3 4 

Інноваційне забезпечення розвитку регіонів 

Методика розрахунку 

Глобального індексу 

інновацій (Global 

Innovation Index) 

розрахунок Глобального індексу 

інновацій на основі 82 змінних та 

виділення як зваженої суми оцінок 

двох груп показників: наявні ресурси 

і умови для проведення інновацій 

(Innovation Input) та досягнуті 

практичні результати здійснення 

інновацій (Innovation Output) 

1) логічність побудови методики, яка 

пов’язує потенційні можливості до 

інновацій та їх використання; 

2) формування аналітичних записок в 

розрізі окремих країн, що спрощує 

процес прийняття рішень на 

національному рівні. 

1) складність розрахунку показників 

на рівні окремого регіону країни; 

2) вітчизняна статистика не генерує 

необхідну інформаційну базу для 

розрахунку змінних, на основі яких 

формується індекс  

Методика формування 

інноваційного табло 

Євросоюзу 

розрахунок сумарного індексу 

інновацій (SII) на основі 25 

показників, об’єднаних у 3 групи 

1) простота розрахунку за умови 

наявності усіх статистичних даних; 

2) дозволяє визначити рівень 

взаємодії держави, науки і 

виробництва в забезпеченні 

інноваційного розвитку 

1) відсутність певних показників у 

вітчизняній офіційній статистиці, 

що не дозволяє здійснити 

комплексне діагностування;  

2) відмінність між кількісними та 

якісними показниками, що 

характеризують інноваційні 

процеси в регіонах країн Євросоюзу 

та регіонах України 

Методика Світового банку розрахунок індексу економіки знань, 

на основі чотирьох субіндексів: 

індексу економічного і 

інституційного режиму, індексу 

освіти, індексу інновацій та індексу 

інформаційних технологій і 

комунікацій 

1) простота та зручність розрахунку; 

2) однакова вагомість для усіх 

субіндексів і фіксована кількість 

індикаторів 

1) показники за першим 

субіндексом мають 

загальнонаціональний характер та 

однакове значення для усіх регіонів; 

2) відсутність нормативних значень 

субіндексів 

9
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Продовж. табл. 2.1 

1 2 3 4 

Методика Х. Сала-і-

Мартіна 

розрахунок індексу глобальної 

конкурентоспроможності, який 

включає макро- та мікроекономічні 

фактори 

1) ґрунтовність та комплексність 

оцінки 

1) вимагає розрахунку широкого 

переліку (112) різних показників; 

2) переважно експертне оцінювання 

носить суб’єктивний характер. 

Американська методика 

інноваційного розвитку 

територій 

розрахунок зведеного індексу 

інноваційного розвитку, що 

складається з чотирьох блоків по 5–7 

показників; на основі розрахунку 

виділяється 5 груп територій 

1) можливість зіставлення даних з 

критичним стандартним рівнем; 

2) можливість групування показників 

за принципом «ресурси інноваційної 

діяльності-результат» 

1) адаптація показників до 

інноваційного розвитку 

американських штатів 

Методика О. Комеліної  інтегральне оцінювання потенціалу 

комерціалізації інноваційних 

технологій регіону на основі 

використання груп статистичних 

показників та інтегральних 

показників 

1) можливість визначення 

інноваційної активності в регіоні; 

особливостей інвестиційного процесу 

в регіонах та ресурсного розподілу 

між ними; 

2) узагальнюючий критерій оцінки 

результативності – валовий 

регіональний продукт; 

3) можливість порівняння регіонів за 

рівнем інноваційного забезпечення їх 

розвитку 

1) ігнорується різна значимість 

первинних показників 

Методика О. Москвіної інтегральне оцінювання 

інноваційного потенціалу регіону 

1) можливість порівняння регіонів за 

рівнем інноваційного потенціалу 

регіону 

1) відсутність конкретизації 

показників 

Методика Б. Лісіна,  

В. Фрідлянова 

оцінювання сукупності науково-

технічних, технологічних, 

фінансових, інфраструктурних, 

правових, соціокультурних і інших 

можливостей регіону для одержання 

інновацій 

1) комплексність оцінки 

2) можливість порівняння регіонів за 

структурними елементами 

інноваційного потенціалу  

1) відсутність певних показників в 

офіційній статистиці  
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Продовж. табл. 2.1 
1 2 3 4 

Методика М. Ковальова та 

О. Шашко 

інтегральне оцінювання 

інноваційного забезпечення розвитку 

регіону за критеріями: загальне 

інноваційне середовище; кластерний 

інноваційний потенціал; 

взаємозв’язки між різними 

елементами інноваційної сфери; 

рівень інноваційної активності, 

результативність інноваційної 

діяльності 

1) можливість визначення готовності 

регіону до створення, освоєння та 

розповсюдження різного типу 

нововведень, перетворення інновацій 

в економічні результати 

 

1) вимагає розрахунку широкого 

переліку різних показників 

Методика І. Ляха оцінювання обсягу наукових та 

науково-технічних робіт за 

регіонами; нових видів виробів і 

технологій за регіонами; 

реалізованої інноваційної продукції 

за регіонами та за їх межами; 

використання об’єктів права 

інтелектуальної власності тощо 

1) можливість виявлення прямих та 

непрямих результатів інноваційного 

забезпечення розвитку регіонів 

1) у підсумковому індексі не 

враховується розбиття первинних 

індикаторів за групами 

 

Інвестиційне забезпечення розвитку регіонів 

Універсальна методика 

Американського Інституту 

Реформ) 

 

оцінювання інвестиційного клімату 

регіону на основі економічних 

показників 

1) аналіз значної кількості 

економічних показників; 

2) використання для регіонів різних 

країн 

1) відсутність відмінності між 

прямими і портфельними 

інвестиціями; 

2) відсутність аналізу інноваційної 

складової 

Спеціальна методика 

(Міжнародна організація 

щодо залучення 

інвестицій) 

оцінка макроекономічних 

показників інвестиційного розвитку 

регіону 

1) простота та зручність 

дослідження; 

2) наочність результатів 

1) застосування методу 

опитування експертів, що 

характеризується суб’єктивністю 

підходу 

Методика бальної оцінки 

(Міжнародний Банк і 

Міжнародний 

інвестиційне Агентство 

Moody’s) 

розрахунок оціночного індексу, що 

привласнюється групою експертів, 

та підсумування їх з врахуванням 

вагомості 

1) простота та зручність 

дослідження, наочність результатів; 

2) використання для регіонів різних 

країн 

1) суб’єктивне експертне 

опитування 
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Продовж. табл. 2.1 
1 2 3 4 

Методика Н. 

Скоробогатової 

оцінювання інвестиційного 

потенціалу регіону на основі 

сукупності критеріїв та показників 

1) результуючим показником є 

потенційні можливості здійснення 

інвестицій за рахунок накопиченого 

в регіоні потенціалу та можливості 

перетворення накопичених 

прибутків у реальні грошові кошти 

1) відсутність аналізу 

можливостей місцевої влади у 

забезпеченні потоку 

капіталовкладень 

Методика С. Ткача інтегральне оцінювання шляхом 

оцінки критеріїв за певними  

показниками   

1) можливість отримання даних 

щодо надходження інвестицій; 

виробництва; зовнішньоекономічної 

діяльності; ефективності інвестування 

1) відсутність аналізу 

можливостей місцевої влади у 

забезпеченні потоку 

капіталовкладень 

Методика Е. Забарної  оцінювання за 5-ма блоками: рівень 

загальноекономічного розвитку; 

рівень розвитку інвестиційної 

інфраструктури; демографічна 

характеристика; рівень розвитку 

ринкових відносин і комерційної 

структури; рівень ризиків 

1) можливість визначення потенційної 

потреби в обсягах інвестування, 

формування інвестиційних ресурсів, 

реалізації інвестиційних проектів; 

кваліфікованій робочій силі у 

виробництво; 

2) можливість оцінки ролі місцевих 

органів самоврядування в розвитку 

регіону та підтримці його 

інвестиційного  клімату 

1) у підсумковому індексі не 

враховується розбиття первинних 

індикаторів за групами 

 

Методика І. Крамаренко визначення частки інвестицій у ВРП 

порівняно з часткою інвестицій у 

ВВП 

1) визначення рівня інвестиційної 

активності у регіоні та вплив 

інвестиційного потенціалу на 

розвиток його економіки 

1) отримання узагальненого 

інтегрального індексу, що не 

дозволить оцінити існуючі 

інвестиційні процеси в регіоні та 

сформувати стратегічні орієнтири 

Методика С. Петровської розрахунок інтегрального показника 

за наступними критеріями: 

інвестиційний потенціал; 

інвестиційний клімат; інвестиційна 

активність; інвестиційні ризики та 

екологічна складова 

1) дозволить виявити слабкі/сильні 

сторони регіонів за різними 

напрямами інвестиційного 

забезпечення розвитку регіонів 

1) використання значного масиву 

економіко-математичної моделі 

Примітка. Узагальнено автором.
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В цілому методичні підходи до діагностики рівня діагностики інноваційно-

інвестиційного забезпечення розвитку регіону переважно базуються на 

складному наборі показників, що описують різні складові регіонального 

інноваційно-інвестиційного потенціалу 

На основі опрацьованого методичного матеріалу вважаємо, що процес 

діагностики рівня інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів повинен 

включати проходження наступних етапів (рис. 2.1): 

1. Перший етап – обґрунтування мети аналізу, якою є проведення 

комплексної діагностики інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку 

регіону. 

2. Другий етап – визначення об’єктів, суб’єктів, предмету та методів 

дослідження згідно сформованої мети. 

3. Третій етап – визначення напрямів діагностики (рівень інноваційного 

забезпечення розвитку регіону; рівень інвестиційного забезпечення розвитку 

регіону) та вибір системи показників і методів їх розрахунку. 

4. Четвертий етап – формування стратегічних орієнтирів підвищення 

інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку регіонів. 

Таким чином, використання запропонованої методики діагностики дозволить 

відслідкувати динаміку інвестиційно-інноваційних процесів в регіонах; 

визначити інноваційну та інвестиційних привабливість регіонів; здійснити 

стратегічне планування та формування стратегії  інноваційно-інвестиційного 

забезпечення розвитку регіонів.  

Оскільки процес інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку 

регіонів містить дві взаємопов’язані компоненти (інвестиційну та інноваційну), 

які характеризуються специфічними показниками оцінювання, то доцільно, на 

нашу думку, у процесі діагностики виділяти їх окремо. При цьому, процес 

діагностики за кожною з цих компонент буде базуватися на сукупності критеріїв, 

які характеризуватимуть ключові характеристики, що важливі для формування 

узагальнюючих висновків та розробки стратегії інвестиційно-інноваційного 

розвитку регіонів. 
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Рис. 2.1. Методика діагностики інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону (розроблено автором) 

Методика діагностики інвестиційно - інноваційного забезпечення розвитку регіону 

обґрунтування  

мети аналізу 
Перший етап Комплексна діагностика  

інноваційно-інвестиційного  

забезпечення розвитку регіону 

 
 

визначення об’єкту 

дослідження 
Другий етап 

визначення 

суб’єктів 

дослідження 

Сфера інноваційної та інвестиційної 

діяльності регіонів 

визначення 

предмету 

дослідження 

Обласні державні адміністрації, виконавчі 

органи територіальних громад 

визначення методів 

дослідження 

Теоретико- методологічні та практичні аспекти 
підвищення рівня інноваційно-інвестиційного 

забезпечення розвитку регіону 
 
 Логічне узагальнення, аналіз та синтез, системний 

підхід, економіко-статистичне порівняння, індексний, 

інтегральний, групування 

 
визначення напрямів 

діагностики; 

вибір системи показників і 

методів їх розрахунку 

Третій етап 
інноваційне забезпечення розвитку регіону 

інвестиційне забезпечення розвитку 

регіону 

Четвертий етап Формування стратегічних орієнтирів 

підвищення інноваційно-інвестиційного 

забезпечення розвитку регіонів 
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Відповідно на рисунку 2.2 представлено схему проведення комплексної 

діагностики інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону на 

основі інтегральної оцінки за сукупністю критеріїв. 

 

 

Рис. 2.2. Напрямки комплексної оцінки інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіону за сукупністю критеріїв  

(розроблено автором) 

 

Виходячи з наявної офіційної статистичної бази у сфері інвестицій та 

інновацій, яка представлена у вільному доступні на сайті Держстату України 

[163], пропонується окремо визначати рівень інвестиційного забезпечення 
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розвитку регіонів на основі трьох критеріїв оцінки (концентрація інвестиційних 

ресурсів, диверсифікованість джерел залучення коштів для інвестування, 

ефективність інвестування) та рівень інноваційного забезпечення розвитку 

регіонів на основі чотирьох критеріїв оцінки (науково-дослідна активність 

наукових організацій, інноваційна активність промислових підприємств, 

результати інноваційної діяльності промислових підприємств, ефективність 

інноваційної діяльності промислових підприємств). При цьому кожному з 

вказаних критеріїв відповідатиме сукупність 3-4 показників, які дозволять 

найбільш коректно оцінити їх внесок у загальний оціночний показник. 

Надалі важливо обґрунтувати методичні засади проведення інтегральної 

оцінки рівнів інвестиційного та інноваційного забезпечення розвитку регіонів. 

Адже важливо, щоб оцінка рівнів інвестиційного та інноваційного забезпечення 

розвитку регіонів проводилася за єдиним методичним підходом, що дозволить 

тримати на виході отримати порівнювані кінцеві результати діагностики.  

На початковому етапі важливо до кожного з критеріїв підібрати по 3-4 

основних показники, які найбільш адекватно характеризувати їх зміст. Для 

того, щоб забезпечити рівномірність оцінок за різними критеріями доцільно, 

щоб кожному з критеріїв відповідала однакова кількість показників (наприклад, 

по три, або по чотири). Крім того, щоб виключити вплив інфляційного чинника, 

а також забезпечити порівнюваність показників незалежно від розміру 

території регіону, чисельності населення тощо, доцільно до кожного з критеріїв 

підібрати не абсолютні, а відносні показники. 

Надалі важливо сформувати таблиці даних за кожним показником-

індикатором у межах окремого критерію, а після цього розрахувати  

стандартизовані показники – індивідуальні індекси показників окремо за кожен 

рік звітного періоду. Для стандартизації пропонується використовувати 

максимальні або мінімальні значення відповідних показників по регіонах 

залежно від того, чи є відповідний показник стимулятором, чи дестимулятором. 

В нашому випадку, виходячи із змісту показників, які відповідатимуть 
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критеріям оцінки рівнів інвестиційного та інноваційного забезпечення розвитку 

регіонів України, можна вважати, що усі показники будуть стимуляторами.  

В такому випадку індивідуальний індекс показник в межах критерію 

оцінки для окремого регіону розраховуватиметься як відношення значення 

показника-індикатора до максимального значення даного показника серед усієї 

сукупності регіонів України за формулою: 
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де )(tI k

ij  – індивідуальний індекс показника і-го регіону за j-им 

показником з к-го групового критерію у періоді t; 

)(tPk

ij  – значення j-го показника оцінювання з к-го групового критерію у 

періоді t;  

)(tPМ k

j  – максимальне значення j-го показника оцінювання серед к-го 

групового критерію у періоді t; 

к = 1...К – номер групового критерію оцінки, який визначає вид (критерій) 

ефективності діяльності і-го регіону у періоді t; 

j = 1...n – номер індивідуального показника-індикатора у групі критеріїв; 

і = 1...т – номер регіону, що досліджується (m=25); 

t =1…T – номер періоду оцінки показника. 

 

На наступному етапі, з метою проведення порівняльної оцінки рівня 

інвестиційного або інноваційного розвитку регіонів за кожною сформованою в 

межах окремого критерію групою показників, пропонується розраховувати 

інтегральні групові індекси окремих критеріїв на основі методичних підходів, 

детально викладених у працях [165; 166]: 
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де )(tI k

i  – інтегральний груповий індекс і-го регіону за к-тим груповим 

критерієм, який визначає рівень інвестиційного (або інноваційного) розвитку у 

періоді t. 

За отриманим числовим значенням інтегрального групового індексу 

пропонується відносити регіони України до однієї з трьох груп з рівними 

інтервалами: 

1) регіони з порівняно високим рівнем розвитку; 

2) регіони з середнім рівнем розвитку; 

3) регіони з порівняно низьким рівнем розвитку. 

Величина інтервалу групування (h) визначатиметься за загальним 

правилом проведення статистичних групувань за формулою: 
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де max)(tI k

i  – максимальне значення індексу серед усієї сукупності регіонів; 

min)(tI k

i  – мінімальне значення індексу серед усієї сукупності регіонів. 

 

Таке групування характеризуватиме відмінності в рівні розвитку у певній 

сфері діяльності за певною групою показників, окремим критерієм або 

періодом. 

З метою проведення оцінки окремих видів ефективності функціонування 

підприємств за певний період (рік) пропонується обчислити відповідний 

інтегральний індекс інвестиційного (або інноваційного) забезпечення розвитку 

за формулою, аналогічною до формули (2.2), але вже на основі значень 

отриманих на попередньому етапі розрахунків групових індексів розвитку за 

відповідні періоди: 
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де )(tIi  – інтегральний індекс інвестиційного (або інноваційного) 

забезпечення розвитку і-го регіону у періоді t. 

 

На наступному етапі оцінки, після проведення розрахунків усіх 

інтегральних індексів інвестиційного (або інноваційного) забезпечення 

розвитку, проводиться групування регіонів за рівнем інвестиційного (або 

інноваційного) забезпечення розвитку на основі групових та інтегральних 

індексів за увесь період. 

На завершальному етапі на основі застосування методу синтезу 

пропонується поєднати результати інтегрального оцінювання рівнів 

інвестиційного та інноваційного забезпечення для формування єдиної 

інвестиційно-інноваційної стратегії. З цією метою доцільно формувати 

стратегічну матрицю, яка дозволить передбачити усі типи стратегій залежно від 

комбінації досягнутих рівнів інвестиційного та інноваційного забезпечення 

розвитку регіонів. Відповідно, якщо по кожній з цих компонент групування 

регіонів здійснюватиметься по трьох групах (порівняно високий, середній, 

порівняно низький рівні), то матриця міститиме 9 типів стратегій інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіонів, в основі яких мають бути 

представлені пріоритетні напрямки регіонального розвитку залежно від того, 

яким рівнем вони характеризувалися протягом усього звітного періоду, що 

визначає його позицію у цій матриці. При цьому, логіка формулювання базових 

положень стратегії інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіонів 

повинна враховувати результат групування регіонів за відповідною 

компонентою (рис. 2.3). 

Надалі за підсумками проведення діагностики рівнів інвестиційного та 

інноваційного забезпечення розвитку регіонів важливо провести їх 

позиціонування у вказаній матриці для вибору типу інвестиційно-інноваційної 

стратегії для кожного з регіонів України на основі результатів їх групування за 

значеннями інтегральних індексів за період.  
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Індивідуальний профіль стратегії кожного регіону формуватиметься на 

основі вибору з матриці тих основних положень стратегії, що відповідають 

його позиції, яка склалася за результатами групування за рівнями 

інвестиційного та інноваційного забезпечення розвитку регіонів за кожним 

критерієм оцінки.  

Відповідно, кожен регіон за результатами діяльності забезпечує певний 

специфічний рівень інвестиційного чи інноваційного забезпечення протягом 

аналізованого періоду, котрий, як правило, відрізняється від інших регіонів та 

передбачає реалізацію специфічних заходів, які у сукупності визначають 

власний профіль стратегії інвестиційно-інноваційного забезпечення. 
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Рис. 2.3. Матриця вибору типу інвестиційно-інноваційної стратегії регіонів 

України на основі результатів інтегральної оцінки (розроблено автором) 
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У випадку віднесення до однієї клітинки матриці декількох регіонів, для 

них обирається однакова модельна стратегія з подальшою деталізацією 

окремих положень залежно від зміни рівнів інвестиційного чи інноваційного 

забезпечення на рівні окремих критеріїв. 

Можна висунути припущення, що такий комплексний підхід до 

формування стратегії інвестиційно- інноваційного забезпечення розвитку 

регіонів дозволить врахувати переваги та недоліки роботи кожного регіону в 

усіх сферах та напрямах діяльності, запропонувавши набір адекватних 

модельних заходів, реалізація яких дозволить не лише підвищити рівень 

інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіонів, а й підвищити їх 

рівень соціально-економічного розвитку загалом. 

 

 

2.2. Діагностика інвестиційного забезпечення розвитку регіонів 

України 

 

З метою пошуку шляхів інвестиційного забезпечення розвитку регіонів 

України, вагомого значення набуває діагностика показників, що відображають 

обсяги інвестицій, напрями їх спрямування та джерела фінансування. Для 

проведення діагностики інвестиційного забезпечення розвитку регіонів України 

нами систематизовано низку показників в розрізі регіонів України, які зведено 

у табл. А.1-А.3 Додатку А. 

Одним із головних показників інвестиційної діяльності регіону є обсяг 

капітальних інвестицій, що відображає вкладення коштів в матеріальні та 

нематеріальні активи. Головними об’єктам капітальних інвестицій в 

матеріальні активи виступають житлові будівлі, нежитлові будівлі, інженерні 

споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, довгострокові біологічні 

активи та інші матеріальні активи. В цілому аналіз обсягів капітальних 

інвестицій в Україні в розрізі регіонів подано у таблиці 2.2. 

За даними таблиці можна свідчити, про збільшення 
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обсягу капітальних інвестицій в Україні у 2017 році на 24,8%, у 2018 році – на 

29%, у 2019 році – на 7,8%. У 2020 році обсяг капітальних інвестицій в Україні 

загалом знизився на 18,6%, що пов’язано із пандемією, що призвело до 

неефективної діяльності вітчизняного бізнесу, зниженням інвестиційної 

привабливості суб’єктів господарювання, дефіцитом ресурсів для інвестування 

в майно. Від’ємне значення темпу приросту обсягу капітальних інвестицій в 

Україні у 2020 обумовлено зниженням їх обсягів у 2020 році майже у всіх 

регіонах України. 

Таблиця 2.2 

Аналіз обсягів капітальних інвестицій в регіонах України 

Регіони 
Обсяг капітальних інвестицій, млн. грн Темп приросту, % 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 
2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2020/ 
2019 

Вінницька 8301,9 11744,1 17626,5 15724,9 13601,5 41,5 50,1 -10,8 -13,5 
Волинська 6384,2 7041,9 8687 12664 9121,6 10,3 23,4 45,8 -28,0 
Дніпропетровська 33169 42908,5 60288,6 66951,1 58601,4 29,4 40,5 11,1 -12,5 
Донецька 11902,2 17268,9 26979,4 30594,5 26597,8 45,1 56,2 13,4 -13,1 
Житомирська 5573,5 7722 8742,3 8466,9 9270,2 38,5 13,2 -3,2 9,5 
Закарпатська 4663 5623,7 7500,6 9330,3 5081 20,6 33,4 24,4 -45,5 
Запорізька 11039,7 15879,7 15732 14876,7 15495 43,8 -0,9 -5,4 4,2 
Івано-Франківська 7947,6 9707,8 9393,7 9305,5 6338 22,1 -3,2 -0,9 -31,9 
Київська 33411,4 34494,5 40713,4 50295,7 32760 3,2 18,0 23,5 -34,9 
Кіровоградська 6355,3 7320,9 7181,5 7794,3 6746 15,2 -1,9 8,5 -13,4 
Луганська 4122,2 3329,8 3219,3 3357,5 3259,1 -19,2 -3,3 4,3 -2,9 
Львівська 18605,2 24105,9 28995,5 31061,5 23641,5 29,6 20,3 7,1 -23,9 
Миколаївська 9730,2 11178 10099,2 12549,3 9504,9 14,9 -9,7 24,3 -24,3 
Одеська  16728,7 22299,7 23787,8 21080,1 21437,6 33,3 6,7 -11,4 1,7 
Полтавська 15265,1 15855,6 18636,7 23005,3 25156,9 3,9 17,5 23,4 9,4 
Рівненська 4324,1 6126,8 7228 6729,2 5650,6 41,7 18,0 -6,9 -16,0 
Сумська 5762,6 6947,1 7749,9 7734,2 7200,1 20,6 11,6 -0,2 -6,9 
Тернопільська 4888,2 7150,6 8375 9210,3 7296,8 46,3 17,1 10,0 -20,8 
Харківська  16545,9 19361,7 23551,3 22874,6 20248,6 17,0 21,6 -2,9 -11,5 
Херсонська 4591,3 7362,2 8853,2 12368,3 7199,1 60,4 20,3 39,7 -41,8 
Хмельницька 9123,3 10499,9 11274,9 10534,1 10617 15,1 7,4 -6,6 0,8 
Черкаська 6498,7 8144,2 11110,4 11385,5 9079,3 25,3 36,4 2,5 -20,3 
Чернівецька 2668,8 2992,1 3720,6 4096,8 3319,5 12,1 24,3 10,1 -19,0 
Чернігівська 5318,5 7351,1 8971,3 8740,5 7957,1 38,2 22,0 -2,6 -9,0 
м. Київ 106296 136045 200308 213248 163036 28,0 47,2 6,5 -23,5 

Україна 359216 448462 578726 623979 508217 24,8 29,0 7,8 -18,6 

Примітка. Розраховано автором за даними джерела [163] 

 

У 2020 році збільшення обсягу капітальних інвестицій по відношенню до 

2019 року наявне лише у Житомирській (9,5%), Запорізькій (4,2%), Одеській 
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(1,7%), Полтавській (9,4%), Хмельницькій (0,8%) областях. Загалом, зростання 

капітальних інвестицій у 2020 році у Житомирській області зумовлено ростом 

капіталовкладень в інженерні споруди. У Запорізькій області збільшення 

капітальних інвестицій у 2020 році пов’язано із збільшенням вкладення коштів 

у матеріальні активи, а саме у нежитлові будівлі, інженерні споруди та 

довгострокові біологічні активи.  

Щодо Одеської області, то збільшення капітальних інвестицій у 2020 році 

відбулось за рахунок росту капіталовкладень в інженерні споруди, виробниче 

обладнання та транспортні засоби. У Полтавській області ріст обсягів 

капітального інвестування зумовлено збільшенням витрачання на інвестиції в 

інженерні споруди та уста 

З огляду на дані таблиці можна свідчити про зниження обсягу капітальних 

інвестицій в деяких регіонах не лише у 2020 році. Зокрема, у Івано-

Франківській області у 2018 році обсяг капітальних інвестицій знизився на 

3,2%, у 2019 році – на 0,9%, а у 2020 році – на 31,9%. Така тенденція у Івано-

Франківській області обумовлена низьким рівнем інвестиційної привабливості 

регіону з огляду на відсутність великих виробничих підприємств, незадовільні 

природні фактори та високу міграцію населення за кордон Така ж ситуація 

щодо наявності від’ємного темпу приросту капітальних інвестицій в динаміці 

відстежується у Луганській області, що пов’язано із військовими операціями на 

території регіону і відповідно низькою привабливістю інвестування коштів в 

об’єкти даної області. Темп росту капітальних інвестицій у Луганській області 

становив у 2017 році 80,%, у 2018 році – 96,7%, а у 2020 році – 97,1%. 

Для отримання більш достовірної інформації щодо капітального 

інвестування в розрізі регіонів України, визначено питому вагу кожного регіону 

у забезпечені загального обсягу капітальних інвестицій в країні, що подано у 

таблиці 2.3. 
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Згідно із даними таблиці можна свідчити, що найбільшу питому вагу 

капітальних інвестицій в Україні забезпечує м. Київ. Лідируючі позиції у 

напрямку здійснення капітальних інвестицій в Україні займають також 

Дніпропетровська, та Київська області. Висока частка м. Києва у забезпечені 

капітальних інвестицій в Україні пояснюється значними обсягами інвестицій в 

житлове будівництво в розрахунку на 1 особу та значними витрачаннями 

суб’єктів господарювання на модернізацію виробничих потужностей. Частка 

Дніпропетровської області в обсязі капітальних інвестицій в країні зростала в 

динаміці і у 2018 році вона становила 9,23%, а у 2020 році – 11,53%.  

Таблиця 2.3 

Аналіз частки регіонів у забезпеченні обсягу капітальних інвестицій  

в Україні, % 

Регіони 

Частка регіону у загальному обсязі капітальних 

інвестицій  
Абсолютне відхилення 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 
2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2020/ 
2019 

Вінницька 2,31 2,62 3,05 2,52 2,68 0,31 0,43 -0,53 0,16 
Волинська 1,78 1,57 1,50 2,03 1,79 -0,21 -0,07 0,53 -0,23 
Дніпропетровська 9,23 9,57 10,42 10,73 11,53 0,33 0,85 0,31 0,80 
Донецька 3,31 3,85 4,66 4,90 5,23 0,54 0,81 0,24 0,33 
Житомирська 1,55 1,72 1,51 1,36 1,82 0,17 -0,21 -0,15 0,47 
Закарпатська 1,30 1,25 1,30 1,50 1,00 -0,04 0,04 0,20 -0,50 
Запорізька 3,07 3,54 2,72 2,38 3,05 0,47 -0,82 -0,33 0,66 
Івано-Франківська 2,21 2,16 1,62 1,49 1,25 -0,05 -0,54 -0,13 -0,24 
Київська 9,30 7,69 7,03 8,06 6,45 -1,61 -0,66 1,03 -1,61 
Кіровоградська 1,77 1,63 1,24 1,25 1,33 -0,14 -0,39 0,01 0,08 
Луганська 1,15 0,74 0,56 0,54 0,64 -0,41 -0,19 -0,02 0,10 
Львівська 5,18 5,38 5,01 4,98 4,65 0,20 -0,37 -0,03 -0,33 
Миколаївська 2,71 2,49 1,75 2,01 1,87 -0,22 -0,75 0,27 -0,14 
Одеська  4,66 4,97 4,11 3,38 4,22 0,32 -0,86 -0,73 0,84 
Полтавська 4,25 3,54 3,22 3,69 4,95 -0,71 -0,32 0,47 1,26 
Рівненська 1,20 1,37 1,25 1,08 1,11 0,16 -0,12 -0,17 0,03 
Сумська 1,60 1,55 1,34 1,24 1,42 -0,06 -0,21 -0,10 0,18 
Тернопільська 1,36 1,59 1,45 1,48 1,44 0,23 -0,15 0,03 -0,04 
Харківська  4,61 4,32 4,07 3,67 3,98 -0,29 -0,25 -0,40 0,32 
Херсонська 1,28 1,64 1,53 1,98 1,42 0,36 -0,11 0,45 -0,57 
Хмельницька 2,54 2,34 1,95 1,69 2,09 -0,20 -0,39 -0,26 0,40 
Черкаська 1,81 1,82 1,92 1,82 1,79 0,01 0,10 -0,10 -0,04 
Чернівецька 0,74 0,67 0,64 0,66 0,65 -0,08 -0,02 0,02 -0,01 
Чернігівська 1,48 1,64 1,55 1,40 1,57 0,16 -0,09 -0,15 0,16 
м. Київ 29,59 30,34 34,61 34,18 32,08 0,74 4,28 -0,44 -2,10 

Україна 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Х Х Х Х 

Примітка. Розраховано автором за даними джерела [163] 
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Зростання частки Дніпропетровської області в обсязі капітального 

інвестування в країні обумовлено в значній мірі із вкладенням власних коштів 

суб’єктами господарювання у розширення діяльності, модернізацію 

виробництва, що пояснюється їх прибутковою діяльністю протягом 2016-2020 

років. 

Забезпечення високої частки капітальних інвестицій у Київській області, у 

загальному обсязі капітальних інвестицій в країні, пов’язано із будівництвом 

житлових будинків та збільшенням витрачання населенням власних коштів на 

створення власного житла, що досить суттєво відзначилось на кінцевого 

показнику інвестиційної діяльності регіону. 

До регіонів, які забезпечили найнижчу частку капітальних інвестицій в 

загальному обсязі капітальних інвестицій в країні належали протягом 2016-

2020 років Чернівецька та Луганська області. Зокрема, частка Чернівецької 

області у забезпечені капітальних інвестицій в країні протягом останніх п’яти 

років дорівнювала менше 1%., а саме у 2016 році – 0,74%, у 2017 році – 0,67%, 

а 2018 році – 0,64%, у 2019 році – 0,66%, а у 2020 році – 0,65%. Щодо 

Луганської області, то у 2016 році її частка у загальному обсязі капітальних 

інвестицій становила 1,15%, у 2017 році – 0,74%, у 2018 році – 0,56%, у 2019 

році – 0,54%, а у 2020 році – 0,64%. Варто відмітити, що у 2016 році до 

аутсайдерів в напрямку забезпечення питомої ваги капітальних інвестицій в 

країні належали окрім Чернівецької та Луганської областей, Закарпатська, 

Рівненська та Херсонська області. У 2017 році низьку питому вагу в загальному 

обсязі капітальних інвестицій забезпечили Закарпатська, Рівненська та Сумська 

області. У 2018 році в п’ятірку регіонів, що мають найнижчу питому вагу за 

обсягами капітальних інвестицій увійшли Закарпатська, Рівненська та 

Кіровоградська області, у 2019 році – Кіровоградська, Рівненська та Сумська 

області, а у 2020 році – Закарпатська, Івано-Франківська та Рівненська області. 

З огляду на джерела фінансування капітальних інвестицій, виявлено, що 

усі фінансові аспекти даного процесу відбувались в регіонах завдяки коштам 

державного бюджету, місцевих бюджетів, власних коштів підприємств та 
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організацій регіону, кредитів банку, коштів іноземних інвесторів та коштів 

населення (на будівництво житла). Проведений аналіз джерел фінансового 

забезпечення капітальних інвестицій в регіонах України показує, що переважну 

їх частку складають власні кошти підприємств і організацій, а на другому місці 

за питомою вагою в джерелах фінансування реальних інвестицій перебувають 

кошти місцевих бюджетів. Аналіз власних коштів підприємств і організацій в 

джерелах фінансування капітальних інвестицій в регіонах України подано у 

таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 

Аналіз власних коштів підприємств і організацій в джерелах фінансування 

капітальних інвестицій в регіонах України 

Регіони 

Питома вага власних коштів 

підприємств та організацій в 

загальному обсязі джерел 

фінансування капітальних інвестицій 

в регіоні, % 

Питома вага регіону, у загальному обсязі 

фінансування капітальних інвестицій за 

рахунок власних коштів підприємств та 

організацій 

2016 

рік 
2017 

рік 
2018 

рік 
2019 

рік 
2020 

рік 
2016 

рік 
2017 рік 

2018  
рік 

2019  
рік 

2020  
рік 

Вінницька 66,59 68,36 76,79 69,40 52,12 2,22 2,59 3,30 2,67 2,54 
Волинська 62,94 60,12 60,69 42,42 36,85 1,62 1,37 1,29 1,32 1,20 
Дніпропетровська 87,40 85,66 83,26 76,18 69,92 11,65 11,85 12,26 12,49 14,67 
Донецька 87,98 84,90 82,62 81,29 72,61 4,21 4,73 5,44 6,09 6,91 
Житомирська 69,31 60,32 62,65 66,63 43,18 1,55 1,50 1,34 1,38 1,43 
Закарпатська 55,54 47,49 46,26 34,64 43,78 1,04 0,86 0,85 0,79 0,80 
Запорізька 82,47 83,17 73,37 79,72 51,92 3,66 4,26 2,82 2,90 2,88 
Івано-Франківська 58,30 47,73 55,40 46,48 43,78 1,86 1,49 1,27 1,06 0,99 
Київська 47,94 55,44 64,50 52,59 40,15 6,44 6,17 6,41 6,48 4,71 
Кіровоградська 81,28 77,13 76,97 75,28 61,19 2,08 1,82 1,35 1,44 1,48 
Луганська 72,86 55,65 58,62 57,32 46,71 1,21 0,60 0,46 0,47 0,55 
Львівська 57,22 54,99 51,49 52,77 35,74 4,28 4,27 3,64 4,01 3,02 
Миколаївська 61,92 76,39 69,45 71,91 48,48 2,42 2,75 1,71 2,21 1,65 
Одеська  70,67 62,13 60,76 65,67 51,00 4,75 4,47 3,53 3,39 3,91 
Полтавська 69,56 75,89 70,37 81,02 52,64 4,27 3,88 3,20 4,57 4,74 
Рівненська 48,87 56,02 46,11 50,10 39,77 0,85 1,11 0,81 0,83 0,80 
Сумська 68,48 68,04 69,42 66,88 52,38 1,59 1,52 1,31 1,27 1,35 
Тернопільська 57,79 52,60 60,27 54,46 45,54 1,14 1,21 1,23 1,23 1,19 
Харківська  65,02 57,30 56,00 48,92 43,93 4,32 3,58 3,22 2,74 3,18 
Херсонська 73,34 59,35 60,60 33,59 33,12 1,35 1,41 1,31 1,02 0,85 
Хмельницька 43,92 48,34 64,91 60,46 47,20 1,61 1,64 1,79 1,56 1,79 
Черкаська 72,44 70,92 76,20 68,60 43,41 1,89 1,86 2,07 1,91 1,41 
Чернівецька 38,29 37,73 35,70 29,33 32,13 0,41 0,36 0,32 0,29 0,38 
Чернігівська 78,75 73,95 74,96 71,80 51,98 1,68 1,75 1,64 1,54 1,48 
м. Київ 74,65 75,06 76,51 69,57 61,79 31,90 32,93 37,42 36,34 36,06 

Україна 69,25 69,14 70,77 65,43 54,96 100 100 100 100 100 

Примітка. Розраховано автором за даними джерела [163] 
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Згідно із даними таблиці можна свідчити, що в майже в усіх регіонах 

України більше 50% джерел фінансування капітальних інвестицій складають 

власні кошти підприємств та організацій. Однак, варто відмітити, що у 

Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Харківській, Херсонській та 

Чернівецькій областях питома вага власних коштів підприємств та організацій в 

джерелах фінансування капітальних інвестицій знижується, що можна 

пояснити зниження чистого прибутку, отриманого підприємствами даних 

регіонів. Щодо Херсонської області, то у 2016 році питома вага власних коштів 

підприємств в джерелах фінансування капітальних інвестицій становила 

73,34%, а у 2020 році – 33,12%. Про те, можна побачити, що у Херсонській 

області високу питому вагу джерел фінансування капітальних інвестицій у 2019 

році становили кредити банків та інших позик (54,44%). У Чернівецькій області 

протягом 2016-2020 років власні кошти підприємств і організацій займали 

менше половини джерел фінансування капітальних вкладень. Зокрема, у 2016 

році власні кошти підприємств та організацій займали 38,29% джерел 

фінансування капітальних вкладень, а у 2020 році – 32,13% усіх джерел 

фінансування капітальних інвестицій. У Харківській області відбулось суттєве 

зменшення питомої ваги власних коштів підприємств в джерелах фінансування 

капітальних інвестицій регіону, що пов’язано зі збільшенням видатків місцевих 

та державного бюджету на фінансування капітальних вкладень. Зокрема, у 2016 

році питома вага власних коштів підприємств та організацій у загальному 

обсязі капітальних інвестицій у Харківській області становила 65,02%, а у 2020 

році вона скоротилась до 43,93%. 

З огляду на питому вагу окремого регіону у фінансуванні капітальних 

інвестицій в цілому по Україні за рахунок власних коштів суб’єктів 

господарювання, то необхідно відмітити, що переважне місце у рейтингу за 

даним показником займає м. Київ, Дніпропетровська, Донецька, Київська, 

Полтавська та Одеська області. 
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Зважаючи на вагому роль власних коштів підприємств і організацій у 

фінансуванні капітальних інвестицій в регіонах України, нами розраховано 

відносний показник співвідношення отриманого чистого прибутку за звітний 

рік підприємствами регіону до обсягу власних коштів підприємств, 

спрямованих на капітальні інвестиції в аналогічному періоді (див. табл. 2.5).  

Таблиця 2.5 

Діагностика рентабельності (збитковості) капітальних інвестицій 

підприємств, здійснених за рахунок власних коштів в розрізі регіонів 

України, % 

Регіони 

Рентабельність  (збитковість) капітальних 

інвестицій підприємств, здійснених за 

рахунок власних коштів 
Абсолютне відхилення 

2016 

рік 
2017  
рік 

2018 рік 
2019  
рік 

2020 рік 
2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2020/ 
2019 

Вінницька 159,9 116,0 68,60 96,13 -3,46 -43,9 -47,4 27,5 -99,6 
Волинська -2,6 39,0 93,77 36,50 -30,83 41,6 54,8 -57,3 -67,3 
Дніпропетровська 4,5 104,0 57,07 105,82 49,79 99,5 -46,9 48,7 -56,0 
Донецька -163,3 -162,9 -11,27 -13,42 -119,72 0,4 151,6 -2,1 -106,3 
Житомирська 57,4 34,1 66,48 72,92 -15,26 -23,3 32,4 6,4 -88,2 
Закарпатська 45,6 -22,0 9,75 44,01 -11,94 -67,6 31,7 34,3 -56,0 
Запорізька 123,9 125,7 122,22 11,99 -69,99 1,8 -3,5 -110,2 -82,0 
Івано-Франківська -70,3 -17,9 10,69 28,22 -193,96 52,4 28,6 17,5 -222,2 
Київська 35,1 53,9 40,72 136,54 21,69 18,9 -13,2 95,8 -114,9 
Кіровоградська 129,2 8,3 74,79 99,42 -2,93 -120,9 66,5 24,6 -102,3 
Луганська -834,2 -1296,9 -83,33 454,69 -731,92 -462,7 1213,6 538,0 -1186,6 
Львівська 3,1 22,1 42,17 44,41 -8,25 18,9 20,1 2,2 -52,7 
Миколаївська -13,4 35,8 90,28 95,48 -68,51 49,2 54,5 5,2 -164,0 
Одеська  -24,7 35,2 82,54 154,70 -25,75 59,9 47,3 72,2 -180,4 
Полтавська 72,0 86,9 81,23 101,34 46,62 14,9 -5,7 20,1 -54,7 
Рівненська -3,9 13,6 57,35 201,10 -173,35 17,5 43,7 143,7 -374,5 
Сумська 136,2 97,5 85,30 129,13 -17,73 -38,6 -12,2 43,8 -146,9 
Тернопільська -8,3 -136,0 -0,82 826,28 -15,29 -127,7 135,2 827,1 -841,6 
Харківська  21,7 68,5 86,13 91,94 1,24 46,8 17,6 5,8 -90,7 
Херсонська 104,5 84,3 78,57 130,11 -34,61 -20,2 -5,8 51,5 -164,7 
Хмельницька 70,9 30,6 81,80 135,40 -26,40 -40,3 51,2 53,6 -161,8 
Черкаська 127,5 110,3 108,56 146,66 -84,89 -17,2 -1,8 38,1 -231,6 
Чернівецька 32,7 -33,7 -0,45 8,90 -19,03 -66,4 33,2 9,4 -27,9 
Чернігівська 58,9 110,8 94,31 121,27 47,28 51,9 -16,5 27,0 -74,0 
м. Київ 14,2 91,8 89,58 164,20 -55,92 77,6 -2,3 74,6 -220,1 
Україна 11,9 54,4 70,39 128,29 -32,16 42,5 16,0 57,9 -160,4 

Примітка. Розраховано автором за даними джерела [163] 
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Даний показник можна характеризувати як рентабельність (збитковість) 

капітальних інвестицій здійснених підприємствами регіонів за рахунок власних 

коштів. 

Згідно до таблиці у 2016 році найбільш рентабельними були капітальні 

інвестицій підприємств за рахунок власних коштів у Вінницькій (159,9%), 

Сумській (136,2%), Кіровоградській (129,2%), Черкаській (127,5%) та 

Запорізькій (123,9%) областях. 

Збитковість капітальних інвестицій здійснених за власні кошти 

підприємств у 2016 році спостерігалась у Волинській, Донецькій, Івано-

Франківській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Рівненській та 

Тернопільській областях, що зумовлено отриманням підприємствами регіону у 

звітному році чистого збитку. У 2017 році найбільш рентабельними були 

капітальні інвестиції підприємств за рахунок власних коштів у Вінницькій, 

Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській та Чернігівській областях. 

Збитковість капітальних інвестицій за рахунок власних коштів підприємств у 

2017 році спостерігалась у Донецькій, Луганській, Закарпатській, Івано-

Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Загалом у 2018 році 

відбулось суттєве зниження рентабельності капітальних інвестицій 

підприємств, які здійснювались за їх власні кошти у Вінницькій області. У 2016 

році у Вінницькій області на 1 грн вартості капітальних інвестицій, що 

здійснені за рахунок власних коштів підприємств отримувалось 1 грн 59 коп. 

чистого прибутку підприємств регіону, у 2017 році – 1 грн 16 коп. чистого 

прибутку підприємств регіону, а у 2018 році – лише 68,6 коп. чистого прибутку, 

отриманого підприємствами регіону. Збитковою у 2018 році була діяльність 

підприємств у Донецькій, Луганській, Тернопільській та Чернівецькій областях, 

що відповідно зумовило отримання від’ємного значення рентабельності 

капітальних інвестицій підприємств регіону, здійснених за власні кошти. У 

2019 році діяльність підприємств в регіонах України суттєво покращилась, що 

відобразилось у збільшені кінцевого фінансового результату підприємств в 

регіонах і лише за результатами даного звітного року підприємствами 
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Донецької області отримано чистий збиток. Збиткова діяльність підприємств 

Донецької області у 2019 році обумовила від’ємне значення рентабельності 

(збитковості) капітальних інвестицій підприємств, здійснених за рахунок 

власних коштів (-13,42%). Найвищий рівень рентабельності капітальних 

інвестицій підприємств, здійснених за власні кошти, забезпечувався у 2019 році 

у Луганській, Тернопільській, Київській, Черкаській областях та у м. Київ. У 

2020 році діяльність підприємств багатьох регіонів була збитковою, що 

пов’язано з обмежувальними заходами через пандемію. Загалом, у 2020 році 

рентабельними були капітальні інвестиції підприємств, здійснених за їх власні 

кошти лише у Дніпропетровській (49,79%), Київській (21,69%), Полтавській 

(46,62%), Харківській (1,24%) та Чернігівській (47,28%) областях. У всіх решти 

регіонах підприємствами отримано чистий збиток, що відповідно призвело до 

збитковості капітальних інвестицій підприємств за власні кошти. 

Згідно із дослідженням джерел фінансування капітальних інвестицій в 

регіонах України, варто свідчити, що не останню роль у даному процесі 

займають кошти нерезидентів, що вкладаються у вітчизняні об’єкти. Для 

діагностики інвестиційного забезпечення розвитку регіонів України важливим 

показником є обсяг прямих іноземних інвестицій, що вкладені в регіони 

України. 

Зокрема, у таблиці 2.6 подано динаміку обсягу прямих іноземних 

інвестицій (акціонерний капітал) в регіонах України наростаючим підсумком з 

початку інвестування та зміну їх обсягу в динаміці. 

За даними таблиці можна свідчити, що темп приросту прямих іноземних 

інвестицій в економіці України  в цілому становив у 2017 році 1,2%, у 2018 році 

– 4,1%, у 2019 році – 8,8%, а у 2020 році – 2,9 %. Це дає підстави говорити, що 

надходження прямих іноземних інвестицій за рахунок інструментів участі в 

капіталі перевищує обсяг їх вилучення з економіки країни, що дало можливість 

отримати приріст їх величини в динаміці. Надходження прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України у 2016 році склало 

4405,9 млн. дол. США, у 2017 році – 2511,1 млн. дол. США, у 2018 році – 
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2869,9 млн. дол. США, у 2019 році – 2531,1 млн. дол. США. Найбільший обсяг 

прямих іноземних інвестицій в цілому по країні вкладено у промисловість (33% 

у 2018 році та 32,4% у 2019 році). На другому місці за обсягами вкладення 

прямих іноземних інвестицій перебуває оптова та роздрібна торгівля, а на 

третьому місці – діяльність пов’язана з операціями з нерухомим майном). 

Таблиця 2.6 

Аналіз прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), в економіці 

регіонів України 

Регіони 
Роки, млн. дол. США Темп приросту, % 

2016  2017  2018  2019  2020 
2017/ 

2016 
2018/ 

2017 
2019/ 

2018 
2020/ 

2019 
Вінницька 180 198,9 222,5 236,7 389,8 10,5 11,9 6,4 64,7 
Волинська 246,1 251,3 256,7 306,6 199,5 2,1 2,1 19,4 -34,9 
Дніпропетровська 3491,1 3 688,2 3 535,5 3 797,6 4722,1 5,6 -4,1 7,4 24,3 
Донецька 1249,6 1 116,4 1 289,3 1 399,8 1809 -10,7 15,5 8,6 29,2 
Житомирська 216,3 226,8 234,2 246,3 319,5 4,9 3,3 5,2 29,7 
Закарпатська 317 325,1 343,3 360,9 244,8 2,6 5,6 5,1 -32,2 
Запорізька 863,4 910,5 900,8 912,9 1378,4 5,5 -1,1 1,3 51,0 
Івано-Франківська 826,6 904,7 894,6 724,0 394 9,4 -1,1 -19,1 -45,6 
Київська 1516,8 1 588,7 1 598,0 1 645,3 1148,9 4,7 0,6 3,0 -30,2 
Кіровоградська 58,9 70,1 69,3 74,7 121,9 19,0 -1,1 7,8 63,2 
Луганська 436,4 438,0 437,2 447,2 156,4 0,4 -0,2 2,3 -65,0 
Львівська 833,5 930,0 947,8 1 116,3 1356,5 11,6 1,9 17,8 21,5 
Миколаївська 213,5 206,1 220,6 305,4 374,8 -3,5 7,0 38,4 22,7 
Одеська  1228,8 1 202,6 1 251,7 1 279,3 1119,6 -2,1 4,1 2,2 -12,5 
Полтавська 1003 1 008,8 1 025,9 1 166,0 1703,2 0,6 1,7 13,7 46,1 
Рівненська 159,5 134,2 130,4 134,6 224,1 -15,9 -2,8 3,2 66,5 
Сумська 190 181,5 184,5 198,0 337,4 -4,5 1,7 7,3 70,4 
Тернопільська 48,2 45,0 100,6 49,5 45,8 -6,6 123,6 -50,8 -7,5 
Харківська  642,5 638,3 652,5 762,5 852,3 -0,7 2,2 16,9 11,8 
Херсонська 201,3 218,5 204,8 245,4 159,3 8,5 -6,3 19,8 -35,1 
Хмельницька 158,2 170,8 200,5 203,0 94,9 8,0 17,4 1,2 -53,3 
Черкаська 334,4 335,7 329,8 357,2 177,5 0,4 -1,8 8,3 -50,3 
Чернівецька 57,1 42,6 45,6 53,0 54,1 -25,4 7,0 16,2 2,1 
Чернігівська 241,3 429,6 435,7 442,9 451,6 78,0 1,4 1,7 2,0 
м. Київ 16516,8 16343,9 17393,1 19344,3 16134,9 -1,0 6,4 11,2 -16,6 

Україна 31230,3 31606,4 32905,1 35809,6 36847,9 1,2 4,1 8,8 2,9 

Примітка. Розраховано автором за даними джерел [163; 164] 

 

З огляду на темп приросту обсягу прямих іноземних інвестицій в регіонах 

України, можна свідчити про інвестиційну привабливість для іноземних 

інвесторів, окремих регіонів країни, які протягом 2016-2020 року отримували 

збільшення початкового розміру прямих іноземних інвестицій. Зокрема, 

додатне значення темпу приросту прямих іноземних інвестицій в економіці 
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регіону протягом 2016-2020 років забезпечувалось у Вінницькій, 

Житомирській, Львівській, Полтавській та Чернігівській областях.  

З огляду на питому вагу прямих іноземних інвестицій окремого регіону в 

загальному обсязі прямих іноземних інвестицій в Україні, що подано у додатку 

Б, можна свідчити що найбільший їх обсяг зосереджено у м. Київ. Зокрема, 

питома вага прямих іноземних інвестицій в м. Київ у загальному обсязі прямих 

іноземних інвестицій в країні у 2016 році становила 52,89%, у 2017 році – 

51,71%, у 2018 році – 52,86%, у 2019 році – 54,02%, а у 2020 році – 43,79%.  

Зниження питомої ваги прямих іноземних інвестицій у м. Київ у 2020 році 

обумовлено зниженням їх обсягу на 16,6% порівняно із 2019 роком. На другому 

місці за питомою вагою прямих іноземних інвестицій в загальному обсязі 

прямих іноземних інвестицій в Україні перебуває Дніпропетровська область, 

відповідно у 2016 році питома вага прямих іноземних інвестицій регіону 

становила 11,18% загального обсягу прямих іноземних інвестицій в країні, у 

2017 році – 11,67% загального обсягу прямих іноземних інвестицій в економіці 

країни, у 2018 році – 10,74% усіх прямих іноземних інвестицій в країні, у 2019 

році – 10,60%, а у 2020 році – 12,82%. Наявність значного обсягу прямих 

іноземних інвестицій, які вкладені в акціонерний капітал у Дніпропетровській 

області, пов’язано із тим, що на території регіону знаходиться значна маса 

промислових підприємств, а згідно із дослідженням структури прямих 

іноземних інвестицій в економіці країни за видами економічної діяльності, 

промисловість посідає перше місце. 

Найменша питома вага прямих іноземних інвестицій в загальному обсязі 

прямих іноземних інвестицій в країні належить Тернопільській області, що 

обумовлено невигідним географічним розташуванням, відсутність 

промислового виробництва та відповідно низькою інвестиційною 

привабливістю господарюючих суб’єктів. Питома вага регіону у забезпечені 

загального обсягу прямих іноземних інвестицій в країні становила у 2016 році 

0,15%, у 2017 році – 0,14%, у 2018 році – 0,31%, у 2019 році – 0,14%, а у 2020 

році – 0,12%.  
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Для отримання більш достовірної інформації в системі діагностики 

інвестиційного забезпечення розвитку регіонів України, варто обсяги прямих 

іноземних інвестицій оцінити з позиції чисельності населення, оскільки за 

обсягами, прямі інвестиції можуть бути незначними в регіоні, про те 

порівнюючи із чисельністю населення, їх величина може досягати 

максимальних вершин. У таблиці 2.7 подано динаміку прямих іноземних 

інвестицій в розрахунку на одну особу в регіональному розрізі. 

Таблиця 2.7 

Аналіз прямих іноземних інвестицій в розрахунку на 1 особу 

Регіони 
дол. США /особу Темп приросту, % 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 
2017/ 
2016 

2018/2

017 
2019/ 
2018 

2020/ 
2019 

Вінницька 113,3 126,2 142,5 153,2 254,7 11,4 12,9 7,5 66,3 
Волинська 236,9 242,3 248,2 297,5 194,3 2,3 2,4 19,9 -34,7 
Дніпропетровська 1077,7 1142,8 1099,5 1191,1 1496,2 6,0 -3,8 8,3 25,6 
Донецька 294,6 265,2 309,2 338,4 440,9 -10,0 16,6 9,4 30,3 
Житомирська 173,7 183,4 190,9 202,7 265,7 5,6 4,1 6,2 31,1 
Закарпатська 252,3 258,9 273,6 288,1 196,0 2,6 5,7 5,3 -32,0 
Запорізька 494,5 526,2 525,7 538,3 822,4 6,4 -0,1 2,4 52,8 
Івано-Франківська 599,7 657,5 651,8 529,3 289,3 9,6 -0,9 -18,8 -45,3 
Київська 878 913,8 910,4 930,2 645,8 4,1 -0,4 2,2 -30,6 
Кіровоградська 61,2 73,4 73,4 80 132,5 19,9 0,0 9,0 65,6 
Луганська 198,8 201,2 202,8 209 73,6 1,2 0,8 3,1 -64,8 
Львівська 331,3 370 378 446,8 545,5 11,7 2,2 18,2 22,1 
Миколаївська 185,1 180 194,2 271,6 336,6 -2,8 7,9 39,9 23,9 
Одеська  516,9 506,6 528 540,3 474,1 -2,0 4,2 2,3 -12,3 
Полтавська 703,8 714,2 733,2 841,3 1241,9 1,5 2,7 14,7 47,6 
Рівненська 137,4 115,6 112,6 116,7 194,9 -15,9 -2,6 3,6 67,0 
Сумська 171,7 165,5 169,9 184,6 318,7 -3,6 2,7 8,7 72,6 
Тернопільська 45,5 42,7 96,2 47,7 44,4 -6,2 125,3 -50,4 -6,9 
Харківська  238,5 238 244,5 287,6 324,0 -0,2 2,7 17,6 12,7 
Херсонська 190,3 208,1 196,8 237,9 156,0 9,4 -5,4 20,9 -34,4 
Хмельницька 122,9 133,8 158,3 161,6 76,2 8,9 18,3 2,1 -52,9 
Черкаська 271,1 274,7 272,6 298,7 150,2 1,3 -0,8 9,6 -49,7 
Чернівецька 63,1 47,1 50,5 58,9 60,4 -25,4 7,2 16,6 2,5 
Чернігівська 234,1 421,9 433,8 447,4 463,0 80,2 2,8 3,1 3,5 
м. Київ 5745,3 5657,6 5994,8 6629,8 5519,1 -1,5 6,0 10,6 -16,8 

Україна 734,8 746,9 781,6 855,5 886,3 1,6 4,6 9,5 3,6 

Примітка. Розраховано автором за даними джерел [163; 164] 

 

За даними таблиці можна відмітити, що найбільший обсяг прямих 

іноземних інвестицій в розрахунку на 1 особу у 2016-2020 роках також 

зосереджено у м. Київ, а на другому місці за величиною даного показника 
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перебуває Дніпропетровська область. Загалом, у 2020 році обсяг прямих 

іноземних інвестицій в розрахунку на 1 особу у м. Київ перевищував значення 

даного показника в цілому по Україні у 6,23 рази. 

Щодо Дніпропетровської області то обсяг прямих іноземних інвестицій в 

розрахунку на 1 особу у 2020 році перевищував значення аналогічного 

показника в цілому по Україні в 1,69 рази. Найменший обсяг прямих іноземних 

інвестицій в розрахунку на 1 особу припадав на Тернопільську область, яка і за 

обсягами прямих іноземних інвестицій в регіоні посідає останнє місце. До 

регіонів аутсайдерів в напрямку забезпечення обсягу прямих іноземних 

інвестицій в розрахунку на 1 особу також є Кіровоградська та Чернівецька 

область. Однак, виявлено, що у 2020 році зростає обсяг прямих іноземних 

інвестицій в розрахунку на 1 особу у Кіровоградській області на 65,6% і до 

трьох регіонів аутсайдерів за обсягами прямих іноземних інвестицій в 

розрахунку на 1 особу належали Луганська, Тернопільська і Чернівецька 

області. 

В цілому варто відмітити, що найбільші обсяги прямих іноземних 

інвестицій вкладені у регіони, які розташовані близько державних кордонів, 

мають на території промислові підприємства, активно розвивають фінансову та 

страхову діяльність, а також займають високу частку в обсягах експорту 

товарів. 

Провівши діагностику основних показників, які відзначають інвестиційну 

діяльність регіонів України, можна відмітити різні позиції регіонів за різними 

показниками, що не дає можливості сформувати узагальнюючий висновок 

щодо забезпечення їх інвестиційного розвитку. У цьому аспектів нами 

пропонується застосувати методику визначення та оцінки інтегрального 

показника інвестиційного забезпечення розвитку регіону.  

На початковому етапі аналізу у таблиці 2.8 представлено критерії та 

показники інтегральної оцінки рівня інвестиційного забезпечення розвитку 

регіонів України. 
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Для того, щоб обчислити інтегральний показник інвестиційного 

забезпечення розвитку регіону у відповідності до методики, поданої у п. 2.1, 

здійснено обчислення відносних показників, які характеризують даний процес. 

Результати обчислення показників, які згруповані за критеріями оцінки й 

лежать в основі визначення рівня інвестиційного забезпечення розвитку регіону 

подано у Додатку А у табл. А.1-А.3. 

Таблиця 2.8 

Критерії та показники інтегральної оцінки рівня інвестиційного 

забезпечення розвитку регіонів України 

Критерій оцінки Показник 

Концентрація 

інвестиційних 

ресурсів 

Капітальні інвестиції в матеріальні активи в розрахунку на 1 

особу, грн 

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи в розрахунку на 1 

особу, грн 

Капітальні інвестиції в житлові будівлі в розрахунку на 1 особу, 

грн 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в розрахунку на 

1 особу, дол. США 

Диверсифікованість 

джерел залучення 

коштів для 

інвестування 

Питома вага коштів місцевого бюджету в джерелах 

фінансування капітальних інвестицій, % 

Обсяг коштів населення на будівництво житла в розрахунку на 1 

особу, грн 

Питома вага власних коштів підприємств і організацій в 

джерелах фінансування капітальних інвестицій, % 

Обсяг кредитів банків та позик, що використані на фінансування 

капітальних інвестицій в розрахунку на 1 особу, грн 

Ефективність 

інвестування   

Валовий регіональний продукт у розрахунку на 1 грн 

капітальних інвестицій, грн 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств у 

розрахунку на 1 грн обсягу власних коштів підприємств та 

організацій, спрямованих на капітальні інвестиції, грн 

Валова додана вартість регіону у розрахунку на 1 дол. США 

прямих іноземних інвестицій, грн 

Обсяг випуску продукції регіону у розрахунку на 1 грн 

капітальних інвестицій з місцевого бюджету, грн 

Примітка. Розроблено автором 

 

За результатами визначених групових індексів інвестиційного 

забезпечення розвитку регіону у 2017-2019 роках, обчислено узагальнююче 
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значення інтегрального індексу інвестиційного забезпечення розвитку регіонів, 

що подано у таблиці 2.9.  

Таблиця 2.9 

Інтегральні індекси рівня інвестиційного забезпечення розвитку регіонів 

України за 2017-2019рр.* 

Регіони 

Інтегральний індекс інвестиційного забезпечення 

розвитку регіонів 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 
за 2017-

2019рр. 

Вінницька 0,34 0,31 0,33 0,33 

Волинська 0,40 0,41 0,37 0,39 

Дніпропетровська 0,33 0,32 0,30 0,32 

Донецька 0,32 0,30 0,28 0,30 

Житомирська 0,32 0,34 0,34 0,34 

Закарпатська 0,33 0,35 0,33 0,34 

Запорізька 0,30 0,34 0,34 0,33 

Івано-Франківська 0,34 0,37 0,39 0,36 

Київська 0,43 0,43 0,43 0,43 

Кіровоградська 0,36 0,37 0,38 0,37 

Луганська 0,32 0,33 0,33 0,32 

Львівська 0,35 0,37 0,39 0,37 

Миколаївська 0,30 0,32 0,31 0,31 

Одеська 0,36 0,38 0,40 0,38 

Полтавська 0,37 0,36 0,33 0,35 

Рівненська 0,35 0,38 0,40 0,38 

Сумська 0,33 0,34 0,34 0,34 

Тернопільська 0,38 0,40 0,37 0,39 

Харківська 0,41 0,44 0,46 0,44 

Херсонська 0,26 0,29 0,23 0,26 

Хмельницька 0,40 0,34 0,35 0,36 

Черкаська 0,36 0,33 0,34 0,34 

Чернівецька 0,39 0,42 0,45 0,42 

Чернігівська 0,32 0,31 0,32 0,32 

м.Київ 0,64 0,61 0,63 0,63 

Середній рівень в Україні  0,36 0,35 0,35 0,35 
     

Групування регіонів за кольором:    - порівняно низький; 

     

     - середній рівень; 

     

     - порівняно високий. 

*Розраховано автором 
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Надалі усі відносні показники було стандартизовано за методикою 

багатофакторного порівняльного аналізу (шляхом ділення значення показника 

по окремому регіону до максимального значення серед усіх регіонів), яка 

детально описана у п. 2.1, а результати стандартизації відображено у Додатку Б 

у табл. Б.1-Б.3. Крім того, на основі стандартизованих індивідуальних індексів 

показників-індикаторів рівня інвестиційного забезпечення розвитку регіону 

проведено розрахунок відповідних групових (або критеріальних) індексів.  

Згідно із результатами розрахунку інтегрального індексу, можна 

констатувати, що за період 2017-2019 рр. порівняно високий рівень 

інвестиційного забезпечення розвитку серед усіх регіонів України досягнуло 

тільки м. Київ, що пояснюється концентрацією у столиці держави найбільшої 

кількості суб’єктів господарювання, власного  та позикового капіталу тощо.  

До регіонів з середнім рівнем забезпечення на постійній основі протягом 

усього аналізованого періоду відносилися Волинська, Київська, Харківська, 

Чернівецька області, а протягом останніх двох років і Тернопільська область. 

Тобто загалом не спостерігається залежність рівня інвестиційного забезпечення 

розвитку регіонів від їх трудового, виробничого, фінансового потенціалу.  

При цьому, значним негативом є те, що переважна більшість регіонів 

України характеризуються порівняно низькими рівнями інвестиційного 

забезпечення розвитку як за окремі роки, так і в цілому за період 2017-2019 рр. 

Слід звернути увагу, що після 2017 року Хмельницька область погіршила 

ситуацію щодо інвестиційного забезпечення потрапивши з групи з середнім до 

групи з низьким рівнем інвестиційного забезпечення. Натомість Івано-

Франківська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Рівненська області у 2019 

році перемістилися до групи регіонів з середнім рівнем інвестиційного 

забезпечення розвитку, що є позитивною тенденцією. 

Якщо аналізувати динаміку значення інтегрального індексу інвестиційного 

забезпечення по Україні в цілому, яке знизилося з 0,36 до 0,35 одиниць, то 

можна констатувати загалом порівняно низький рівень інвестиційного 

забезпечення нашої країни. 
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Це певним чином підтверджується й офіційною статистикою, 

аналітичними дослідженням провідних вчених, постійно відмічається 

представниками органів влади на державному, регіональному та місцевому 

рівнях.  

На основі значення інтегрального індексу інвестиційного забезпечення 

розвитку в цілому за період 2017-2019 рр. варто здійснити ранжування усіх 

регіонів з поділом на групи з порівняно високим, середнім та порівняно 

низьким рівнем інвестиційного забезпечення (рис. 2.4). 

 

 

Рис. 2.4. Ранжування регіонів України за інтегральним індексом 

інвестиційного забезпечення розвитку за період 2017-2019 рр.  

(побудовано автором) 

 

Таким чином, можна свідчити, що м. Київ має порівняно високий рівень 

інвестиційного забезпечення, далі за рангом розмістилися Харківська, Київська, 
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Чернівецька, Волинська та Тернопільська області, які досягнули середнього 

рівня інвестиційного забезпечення.  

Решта 19 регіонів України належить до групи з порівняно низьким рівнем 

інвестиційного забезпечення регіонів.  

Особливу увагу потрібно звернути на активізацію діяльності у цій сфері 

таким регіонам, як Херсонська, Донецька, Миколаївська, Чернігівська, 

Дніпропетровська, Луганська та Запорізька області. З них Донецька та 

Луганська області, частина територій який залишаються тимчасово 

окупованими агресором, потребують розробки окремих специфічних стратегій 

інвестиційного забезпечення, враховуючи їх стратегічне значення для держави 

та особливий статус.  

Крім того, слід звернути особливу увагу на стимулювання інвестиційної 

діяльності в Дніпропетровській та Запорізькій областях, які мають потужний 

природно-ресурсний та виробничий потенціал, а залучення додаткових 

інвестицій дозволить ще більшою мірою його використати.  

Надалі проведено просторову порівняльну оцінку рівня інвестиційного 

забезпечення регіонів України за 2017-2019 рр. на основі використання 

картографічного методу та побудови картодіаграми (рис. 2.5). 

Як бачимо, за принципом географічного розміщення регіонів м. Київ, яке 

лише одне досягнуло порівняно високого рівня інвестиційного забезпечення, 

знаходиться у центральній частині України та повною мірою використало 

переваги як столиці країни.  

Регіони, які досягнули середнього рівня інвестиційного забезпечення 

загалом географічно відокремлені та відносяться до різних територіальних зон 

(Київська, Волинська, Харківська області). Тільки Тернопільська та 

Чернівецька області межують між собою та можуть розглядатися як єдина 

територія з подібними умовами для розвитку інвестиційної діяльності. Певною 

особливістю цієї групи регіонів є прикордонне розміщення Волинської, 

Харківської та Чернівецької областей, при цьому в різних географічних 

сторонах (Західна, Східна, Південна), що можна розглядати як сприятливий  
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Рівень інвестиційного забезпечення регіонів

за інтегральним індексом за період 2017-2019 рр.

0,262 - 0.385 - порівняно низький;

0.386 - 0.507 - на середньому рівні;

0.508 - 0,630 - порівняно високий.
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Рис. 2.5. Просторова порівняльна оцінка рівня інвестиційного забезпечення регіонів України за 2017-2019 рр. 

(побудовано автором) 

 

1
2
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фактор для залучення додаткових інвестицій та подальшої орієнтації 

виробництв на експорт продукції.  

Решта регіонів, які досягнули порівняно низького рівня інвестиційного 

забезпечення, розміщені в різних географічних частинах.  

Звертає увагу, що незважаючи на вигідне географічне положення та 

наявність виходу до Чорного моря, усі приморські регіони потрапили до також 

групи з низьким рівнем.  

Загалом найнижчим рівнем інвестиційного забезпечення характеризуються 

регіони, які мають низькі обсяги капітальних інвестицій, незначні обсяги 

прямих іноземних інвестицій, а також незначну питому вагу інвестицій в 

житлове будівництво за кошти населення. Також, низький рівень 

інвестиційного забезпечення в даних регіонах є результатом невисокої частки 

власних коштів підприємств у джерелах фінансування інвестицій та низького 

темпу росту капітальних інвестицій в динаміці. 

В результаті діагностики інвестиційного забезпечення розвитку регіонів 

України, виявлено, що основними факторами впливу на даний процес є: 

- обсяги капітальних інвестицій в регіоні та їх структура за напрямами 

здійснення і джерелами фінансування; 

- рівень соціально-економічного розвитку регіону загалом, що впливає на 

здатність суб’єктів господарювання здійснювати інвестиції за рахунок власних 

коштів; 

- залучення іноземних інвестицій (в акціонерний капітал) та їх збільшення 

протягом аналізованого періоду; 

- наявність можливостей місцевих бюджетів щодо фінансування проєктів 

капітального будівництва, а також коштів населення на розвиток житлового 

будівництва; 

- наявність державних та регіональних програм фінансування інвестицій в 

регіоні за кошти місцевих та державного бюджетів. 

В результаті проведеної діагностики, здійснено аналіз абсолютних обсягів 

інвестицій в регіонах України, виявлено джерела їх фінансування, а також 
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розраховано низку відносних показників, що дало змогу виявити регіони з 

порівняно високим, середнім та порівняно низьким рівнем інвестиційного 

забезпечення розвитку, а також виокремити ключові фактори впливу на даний 

процес. 

 

 

2.3. Діагностика інноваційного забезпечення розвитку регіонів 

України 

 

Аналогічно до використаних у п. 2.2 методичних підходів щодо 

діагностики рівня інвестиційного забезпечення для проведення комплексної 

діагностики інноваційного забезпечення розвитку регіонів України неможливо 

орієнтуватися тільки на один-два основні показники. Адже інноваційна 

діяльність охоплює багато різноманітних аспектів, врахування яких важливе 

для формування узагальнюючих оцінки щодо рівня інноваційного забезпечення 

розвитку регіонів. Тому для проведення діагностики інноваційного 

забезпечення розвитку регіонів України використаємо методичний підхід, що 

базується на проведенні інтегральної індексної оцінки, зміст якого деталізовано 

у п. 2.1 даної роботи. 

На початковому етапі відповідно до виділених на рисунку 2.2 чотирьох 

критеріїв оцінки рівня інноваційного забезпечення розвитку регіонів (науково-

дослідна активність наукових організацій, інноваційна активність промислових 

підприємств, результати інноваційної діяльності промислових підприємств, 

ефективність інноваційної діяльності промислових підприємств) сформуємо 

систему показників, які їм відповідають.  

Для коректності генерування подальший висновків за підсумками аналізу 

та оцінки доцільно, щоб вказані показники були не абсолютними, а відносними, 

що дозволить виключити можливий вплив інфляційних процесів при аналізі 

значень вартісних показників. Також для забезпечення рівномірності 
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оцінювання групових індексів за усіма критеріями доцільно виділити в рамках 

кожного з них однакову кількість показників.  

Таблиця 2.10 

Критерії та показники комплексної порівняльної оцінки рівня 

інноваційного забезпечення розвитку регіонів України 

Критерій оцінки Показник 

Науково-

дослідна 

активність 

наукових 

організацій 

Кількість працівників та дослідників, задіяних у виконанні НДР, у 

розрахунку на 1000 осіб зайнятого населення (у віці 15-70 років)  

Питома вага витрат на виконання НДР з усіх джерел, крім власних 

коштів виконавця, % 

Частка витрат на виконання НДР у Валовому регіональному 

продукті, % 

Інноваційна 

активність 

промислових 

підприємств 

Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації 

(продукцію та/або технологічні процеси) до загальної їх кількості, 

% 

Кількість промислових підприємств, що реалізували інноваційну 

продукцію (товари, послуги) у % до загальної кількості 

промислових підприємств 

Кількість промислових підприємств, що реалізували інноваційну 

продукцію (товари, послуги) за межі України у % до кількості 

підприємств, що реалізували інноваційну продукцію (товари, 

послуги) 

Результати 

інноваційної 

діяльності 

промислових 

підприємств 

Кількість упроваджених у виробництво нових технологічних 

процесів у розрахунку на 1 інноваційно активне промислове 

підприємство 

Кількість упровадженої інноваційної продукції (товарів, послуг) 

промисловими підприємствами  у розрахунку на 1 інноваційно 

активне промислове підприємство 

Обсяг реалізованої інноваційної промислової продукції (товарів, 

послуг) у загальному обсягу промислової продукції, % 

Ефективність 

інноваційної 

діяльності 

промислових 

підприємств 

Обсяг реалізованої інноваційної промислової продукції у 

розрахунку на 1 грн витрат на інновації промислових підприємств, 

грн 

Обсяг валової доданої вартості промисловості у розрахунку на 1 

грн витрат на інновації промислових підприємств, грн 

Валовий регіональний продукт у розрахунку на 1 грн обсягу 

реалізованої інноваційної продукції, грн  

Примітка. Розроблено автором  

 

Наприклад, за критерієм «Ефективність інноваційної діяльності 

промислових підприємств» до ключових показників віднесено: обсяг 

реалізованої інноваційної промислової продукції у розрахунку на 1 грн витрат 
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на інновації промпідприємств; обсяг валової доданої вартості промисловості у 

розрахунку на 1 грн витрат на інновації промпідприємств; валовий 

регіональний продукт у розрахунку на 1 грн обсягу реалізованої інноваційної 

продукції. 

Враховуючи викладені застереження у таблиці 2.10 представлено 

сукупність критеріїв та показників комплексної порівняльної оцінки рівня 

інноваційного забезпечення розвитку регіонів України. Зокрема кожному 

критерію оцінки поставлено у відповідність по три основних відносних 

показники, які, на нашу думку, найбільш змістовно характеризують ступінь 

інноваційного забезпечення розвитку регіонів України.  

На наступному етапі за кожним критерієм сформовано таблиці показників-

індикаторів, які стануть вихідними даними для подальшого розрахунку 

індивідуальних, групових та інтегрального індексів, які представлено у 

Додатку В (табл. В1.-В.4).  

Надалі на основі даних таблиці В.1 та використовуючи викладені у п. 2.1 

методичні підходи проведено розрахунок індивідуальних та групових індексів 

інноваційного забезпечення розвитку регіонів України за критерієм «Науково-

дослідна активність наукових організацій» за 2017-2019рр., результати якого 

представлено у таблиці 2.11. 

Інноваційне забезпечення розвитку регіонів, яке базується на науково-

дослідній активності наукових організацій, значною мірою визначається 

мережею науково-дослідних установ. Науково-дослідні установи, як правило, 

знаходяться у підпорядкуванні НАН України, НААН України та інших 

галузевих організацій. Найвищий рівень концентрації спостерігається у 

промислово розвинених регіонах країни та у столиці. В останні роки науково-

дослідна активність наукових установ значно знизилася у зв’язку зі спадом у 

промисловому секторі національної економіки. Водночас підвищилася 

активність науково-дослідних установ, які здійснюють дослідження в 

аграрному секторі економіки, оскільки в останні періоди на порядок 

збільшилися обсяги виробництва сільськогосподарської продукції. 
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Таблиця 2.11 

Індивідуальні та групові індекси інноваційного забезпечення розвитку регіонів України за критерієм «Науково-

дослідна активність наукових організацій» за 2017-2019рр. 

Регіони 

Індивідуальні індекси показників 

Груповий індекс науково-дослідної 

активності наукових організацій 

Кількість працівників та дослідників, 

задіяних у виконанні НДР, у 

розрахунку на 1000 осіб зайнятого 

населення (у віці 15-70 років)  

Питома вага витрат на 

виконання НДР з усіх 

джерел, крім власних 

коштів виконавця, % 

Частка витрат на виконання 

НДР у Валовому 

регіональному продукті, % 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017-2019рр. 
Вінницька 0,03 0,03 0,03 0,61 0,61 0,52 0,04 0,03 0,03 0,20 0,20 0,17 0,19 
Волинська 0,03 0,03 0,02 0,57 0,68 1,00 0,03 0,02 0,01 0,18 0,21 0,27 0,22 
Дніпропетровська 0,20 0,21 0,20 0,94 0,92 0,82 0,56 0,41 0,51 0,54 0,48 0,49 0,50 
Донецька 0,01 0,01 0,02 0,77 0,70 0,71 0,01 0,01 0,01 0,22 0,20 0,21 0,21 
Житомирська 0,02 0,02 0,02 0,48 0,53 0,43 0,04 0,03 0,03 0,16 0,17 0,15 0,16 
Закарпатська 0,04 0,04 0,04 0,72 0,65 0,68 0,10 0,11 0,11 0,25 0,24 0,25 0,24 
Запорізька 0,18 0,18 0,19 0,95 0,87 0,78 0,55 0,70 0,86 0,53 0,56 0,58 0,55 
Івано-Франківська 0,03 0,04 0,03 0,98 0,74 0,87 0,03 0,05 0,04 0,28 0,23 0,26 0,26 
Київська 0,08 0,08 0,08 0,70 0,74 0,59 0,15 0,15 0,17 0,28 0,30 0,26 0,28 
Кіровоградська 0,04 0,04 0,02 0,13 0,11 0,41 0,11 0,12 0,03 0,09 0,09 0,14 0,11 
Луганська 0,04 0,03 0,03 0,50 0,39 0,14 0,08 0,08 0,08 0,19 0,16 0,08 0,14 
Львівська 0,14 0,16 0,14 0,95 0,95 0,89 0,19 0,18 0,19 0,38 0,38 0,37 0,38 
Миколаївська 0,14 0,15 0,11 0,33 0,45 0,54 0,39 0,31 0,22 0,28 0,30 0,28 0,29 
Одеська 0,09 0,09 0,08 1,00 1,00 0,99 0,14 0,13 0,15 0,36 0,35 0,35 0,35 
Полтавська 0,06 0,06 0,04 0,85 0,82 0,82 0,03 0,03 0,02 0,27 0,26 0,25 0,26 
Рівненська 0,03 0,02 0,02 0,92 0,93 0,84 0,02 0,03 0,02 0,26 0,27 0,24 0,26 
Сумська 0,13 0,12 0,07 0,60 0,69 0,81 0,22 0,20 0,11 0,30 0,31 0,29 0,30 
Тернопільська 0,03 0,03 0,01 0,80 0,70 0,32 0,04 0,05 0,04 0,24 0,22 0,12 0,19 
Харківська 0,37 0,39 0,36 0,92 0,93 0,95 1,00 1,00 1,00 0,74 0,75 0,74 0,74 
Херсонська 0,05 0,05 0,04 0,76 0,70 0,46 0,12 0,11 0,10 0,27 0,26 0,19 0,24 
Хмельницька 0,02 0,02 0,03 0,99 0,97 0,91 0,02 0,02 0,02 0,28 0,27 0,26 0,27 
Черкаська 0,04 0,04 0,03 0,31 0,34 0,46 0,10 0,08 0,04 0,15 0,15 0,16 0,15 
Чернівецька 0,07 0,07 0,06 0,89 0,84 0,72 0,19 0,19 0,22 0,34 0,33 0,30 0,32 
Чернігівська 0,05 0,05 0,04 0,71 0,57 0,46 0,06 0,05 0,05 0,24 0,20 0,17 0,20 
м.Київ 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,98 0,63 0,69 0,76 0,87 0,88 0,91 0,89 
Всього 0,18 0,18 0,17 0,92 0,91 0,90 0,35 0,35 0,38 0,45 0,45 0,45 0,45 

              

Групування регіонів:    - порівняно низький;    - середній рівень;     - порівняно високий. 

 

1
2
6
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Виходячи з теоретичних підходів та структури науково-дослідної 

діяльності в Україні було зроблене припущення про те, що груповий індекс 

науково-дослідної активності наукових організацій охоплює індивідуальні 

індекси показників: кількість працівників та дослідників, задіяних у виконанні 

НДР, у розрахунку на 1000 осіб зайнятого населення (у віці 15-70 років), 

питома вага витрат на виконання НДР з усіх джерел, крім власних коштів 

виконавця, частка витрат на виконання НДР у валовому регіональному 

продукті.  

За період 2017-2019 років найвищий рівень індексу частки витрат на 

виконання НДР у валовому регіональному продукті спостерігається у 

Запорізькій та Харківській областях, а також у м. Київ. Це є закономірним, 

оскільки названі області відзначаються найвищим рівнем промислового 

розвитку. Крім того, м. Харків – це своєрідний український наукоград, де 

сконцентровані академічні та галузеві науково-дослідні інститути. У цих 

регіонах також високе значення індексу питомої ваги витрат на виконання НДР 

з усіх джерел, крім власних коштів виконавця. Також у Харківській області 

спостерігається середній рівень індексу кількості працівників та дослідників, 

задіяних у виконанні НДР, у розрахунку на1000 осіб зайнятого населення (у 

віці 15-70 років). Тому й об’єктивним є те, що порівняно високе значення 

групового індексу науково-дослідної активності наукових організацій 

спостерігається в харківській області та м. Києві.  

На наступному етапі на основі даних таблиці В.2 Додатку В проведено 

розрахунок індивідуальних та групових індексів інноваційного забезпечення 

розвитку регіонів України за критерієм «Інноваційна активність промислових 

підприємств» за 2017-2019рр (табл. 2.12). 

За показником кількості підприємств, що впроваджували інновації до 

загальної їх кількості Лідерами протягом усього періоду були Тернопільська та 

Харківська області, а за кремі роки – Кіровоградська, Черкаська області та 

м. Київ. Більшість регіонів характеризувалися середнім рівнем інноваційного 

забезпечення за цим показником.  
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Таблиця 2.12 

Індивідуальні та групові індекси інноваційного забезпечення розвитку регіонів України за критерієм 

"Інноваційна активність промислових підприємств" за 2017-2019рр. (розраховано автором) 

Регіони 

Індивідуальні індекси показників 

Груповий індекс інноваційної активності 

промислових підприємств 

Кількість промислових 

підприємств, що 

впроваджували інновації 

(продукцію та/або 

технологічні процеси) до 

загальної їх кількості, % 

Кількість промислових 

підприємств, що реалізували 

інноваційну продукцію 

(товари, послуги) у % до 

загальної кількості 

промислових підприємств 

Кількість пром. підприємств, що 

реалізували інноваційну продукц. 

(товари, послуги) за межі України у 

% до кількості підприємств, що 

реалізували інновац. продукц. 

(товари, послуги) 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017-2019рр. 

Вінницька 0,35 0,49 0,40 0,46 0,55 0,48 0,64 0,38 0,33 0,48 0,48 0,40 0,45 

Волинська 0,55 0,26 0,36 0,58 0,48 0,36 0,63 0,49 0,38 0,58 0,41 0,36 0,45 

Дніпропетровська 0,36 0,51 0,34 0,20 0,37 0,18 0,83 0,31 0,42 0,44 0,40 0,31 0,38 

Донецька 0,42 0,42 0,28 0,35 0,44 0,32 0,69 0,46 0,36 0,48 0,44 0,32 0,41 

Житомирська 0,50 0,36 0,46 0,62 0,45 0,28 0,60 0,67 0,70 0,57 0,49 0,47 0,51 

Закарпатська 0,33 0,31 0,16 0,35 0,25 0,15 1,00 1,00 1,00 0,53 0,48 0,39 0,47 

Запорізька 0,61 0,53 0,61 0,72 0,56 0,49 0,82 0,75 0,60 0,72 0,61 0,57 0,63 

Івано-Франківська 0,65 0,66 0,56 0,56 0,74 0,55 0,96 0,45 0,33 0,71 0,61 0,48 0,60 

Київська 0,40 0,57 0,41 0,34 0,50 0,34 0,55 0,30 0,29 0,43 0,45 0,35 0,41 

Кіровоградська 0,52 0,91 0,57 0,63 0,82 0,70 0,58 0,38 0,27 0,57 0,69 0,50 0,59 

Луганська 0,26 0,19 0,42 0,22 0,26 0,39 0,00 0,32 0,17 0,15 0,26 0,32 0,24 

Львівська 0,54 0,47 0,36 0,39 0,48 0,34 0,69 0,32 0,21 0,54 0,42 0,30 0,42 

Миколаївська 0,63 0,45 0,33 0,66 0,59 0,40 0,50 0,46 0,50 0,59 0,50 0,41 0,50 

Одеська 0,56 0,46 0,55 0,38 0,49 0,34 0,44 0,35 0,36 0,46 0,43 0,41 0,43 

Полтавська 0,32 0,54 0,43 0,38 0,54 0,38 0,55 0,47 0,53 0,41 0,52 0,45 0,46 

Рівненська 0,19 0,20 0,46 0,11 0,23 0,24 0,00 0,40 0,57 0,10 0,27 0,42 0,26 

Сумська 0,56 0,65 0,45 0,75 0,83 0,59 0,88 0,70 0,73 0,72 0,73 0,59 0,68 

Тернопільська 1,00 0,73 1,00 0,51 0,73 0,59 0,33 0,18 0,17 0,59 0,52 0,55 0,55 

Харківська 0,97 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 0,56 0,48 0,36 0,83 0,81 0,73 0,79 

Херсонська 0,56 0,49 0,46 0,53 0,55 0,39 0,60 0,49 0,50 0,56 0,51 0,45 0,51 

Хмельницька 0,21 0,18 0,23 0,15 0,25 0,22 0,38 0,32 0,29 0,24 0,25 0,24 0,24 

Черкаська 0,86 0,45 0,58 0,90 0,71 0,72 0,78 0,57 0,33 0,85 0,57 0,54 0,65 

Чернівецька 0,53 0,52 0,32 0,65 0,58 0,38 0,21 0,18 0,20 0,45 0,41 0,30 0,39 

Чернігівська 0,35 0,43 0,27 0,35 0,49 0,34 0,43 0,32 0,33 0,37 0,41 0,32 0,37 

м.Київ 0,58 0,74 0,56 0,58 0,67 0,42 0,32 0,18 0,15 0,49 0,51 0,36 0,45 

Всього 0,52 0,55 0,48 0,49 0,56 0,43 0,60 0,42 0,36 0,54 0,51 0,42 0,49 
              

Групування регіонів:    - порівняно низький;    - середній рівень;    - порівняно високий. 

1
2
8
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А низьким його рівнем протягом усього аналізованого періоду 

характеризувалися Донецька, Закарпатська, Луганська, Хмельницька та 

Чернігівська області. 

За наступним показником кількості промислових підприємств, що 

реалізовували інноваційну продукцію до загальної їх кількості провідне місце 

середі усіх регіонів протягом усього періоду займала Харківська область, а у 

2019 році – Черкаська область. Також протягом окремих років періоду високим 

рівнем характеризувалися й Запорізька, Кіровоградська, Сумська та Черкаська 

області. Тоді як низьким рівнем протягом усього періоду характеризувалися 

Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Луганська, Львівська, Рівненська та 

Хмельницька області. При цьому, у 2019 році кількість регіонів з низьким 

рівнем інноваційного забезпечення зросла, що говорить про погіршення 

диспропорцій у цій сфері.  

За показником кількості промпідприємств, що реалізовували інноваційну 

продукцію за межі України у загальній їх кількості першість протягом усього 

періоду займала лише Закарпатська область, а у 2019 році до неї приєдналася й 

Сумська область. При цьому, порівняно низьким рівнем інноваційного 

забезпечення за цим показником протягом усього періоду відзначалися 

Луганська, Чернівецька області та м. Київ. 

Тоді як по решті регіонів він коливався від низького до середнього рівня, 

або навпаки, що говорить про нестабільність ситуації у цьому напрямі.  

На завершальному етапі вивчено особливості зміни групового індексу 

інноваційної активності промислових підприємств, найбільшим рівнем якого за 

окремі роки та протягом усього періоду відзначалися тільки Сумська та 

Харківська області, а в цілому за період до них приєдналися ще й Запорізька, 

Харківська та Черкаська області. Переважна кількість регіонів потрапили до 

групи з середнім рівнем цього індексу. Тоді як особливу увага на підвищення 

інноваційної активності промислових підприємств потрібно звернути у 

Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Луганській, Львівській, Рівненській, 
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Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях, які потрапили до групи 

з порівняно низьким рівнем цього індексу.  

Після цього важливо провести аналіз результатів розрахунку 

індивідуальних та групових індексів інноваційного забезпечення розвитку 

регіонів за критерієм «Результати інноваційної діяльності промислових 

підприємств» на основі даних таблиці В.3 Додатку В (табл. 2.13). 

Як бачимо, за індивідуальним індексом показника кількості промислових 

підприємств, що впроваджували інновації (продукцію та/або технологічні 

процеси) до загальної їх кількості більшість регіонів характеризувалися 

порівняно низьким рівнем інноваційного забезпечення. Тільки за окремі роки 

Луганська, Сумська, Чернігівська області та м. Київ досягали його високого 

рівня.  

За індексом показника кількість промислових підприємств, що реалізували 

інноваційну продукцію (товари, послуги) у % до загальної кількості 

промислових підприємств ситуація була дещо кращою, але порівняно високий 

його рівень протягом усього періоду забезпечила тільки Сумська область, а за 

окремі роки – Запорізька, Луганська, Херсонська та Чернігівська області. Тоді 

як значною була група з середнім рівнем, але більшість регіонів 

характеризувалися низьким рівнем інноваційного забезпечення розвитку за цим 

індивідуальним індексом. 

За індексом показника Кількість промислових підприємств, що реалізували 

інноваційну продукцію (товари, послуги) за межі України у % до кількості 

підприємств, що реалізували інноваційну продукцію першість протягом усього 

періоду займала Кіровоградська область, а за окремі роки до цієї групи також 

потрапляли Донецька, Закарпатська, Запорізька, Сумська, Харківська області. 

Також можна констатувати, що більшість регіонів потрапили до групи з 

низьким рівнем інноваційного забезпечення за цим індексом, при цьому 

ситуація погіршувалася.  
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Таблиця 2.13 

Індивідуальні та групові індекси інноваційного забезпечення розвитку регіонів України за критерієм «Результати 

інноваційної діяльності промислових підприємств» за 2017-2019рр. (розраховано автором) 

Регіони 

Індивідуальні індекси показників 

Груповий індекс результатів 

інноваційної діяльності промислових 

підприємств 

Кількість упроваджених у 

виробництво нових 

технологічних процесів у 

розрахунку на 1 інноваційно 

активне пром. підприємство 

Кількість упровадженої 

інноваційної продукції (товарів, 

послуг) промисл. підприємствами  

у розрахунку на 1 інноваційно 

активне пром. підприємство 

Обсяг реалізованої 

інноваційної промислової 

продукції (товарів, послуг) у 

загальному обсягу 

промислової продукції, % 
2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017-2019рр. 

Вінницька 0,07 0,06 0,07 0,22 0,26 0,25 0,38 0,15 0,17 0,22 0,15 0,16 0,18 
Волинська 0,05 0,06 0,07 0,04 0,03 0,10 0,13 0,21 0,13 0,07 0,10 0,10 0,09 
Дніпропетровська 0,22 0,21 0,20 0,17 0,11 0,21 0,04 0,04 0,04 0,14 0,12 0,15 0,14 
Донецька 0,33 0,21 0,11 0,47 0,37 0,47 0,54 0,06 1,00 0,45 0,21 0,48 0,37 
Житомирська 0,06 0,09 0,07 0,09 0,07 0,09 0,21 0,08 0,15 0,12 0,08 0,10 0,10 
Закарпатська 0,06 0,16 0,16 0,07 0,09 0,13 0,75 0,50 0,13 0,26 0,24 0,14 0,21 
Запорізька 0,36 0,25 0,27 0,78 0,35 0,51 1,00 0,44 0,31 0,69 0,34 0,36 0,46 
Івано-Франківська 0,09 0,08 0,08 0,40 0,08 0,55 0,17 0,23 0,06 0,21 0,13 0,21 0,18 
Київська 0,11 0,27 0,14 0,32 0,28 0,39 0,33 0,29 0,17 0,25 0,28 0,23 0,25 
Кіровоградська 0,07 0,21 0,04 0,15 0,21 0,14 0,75 1,00 0,81 0,29 0,43 0,29 0,34 
Луганська 0,06 0,90 0,21 0,16 1,00 0,35 0,04 0,06 0,58 0,09 0,59 0,37 0,33 
Львівська 0,09 0,12 0,08 0,53 0,34 0,52 0,33 0,21 0,15 0,31 0,22 0,24 0,25 
Миколаївська 0,12 0,11 0,05 0,08 0,08 0,08 0,42 0,06 0,46 0,20 0,08 0,18 0,15 
Одеська 0,15 0,20 0,12 0,15 0,14 0,10 0,13 0,23 0,29 0,14 0,19 0,17 0,17 
Полтавська 0,12 0,07 0,08 0,33 0,20 0,35 0,08 0,08 0,04 0,17 0,12 0,15 0,15 
Рівненська 0,11 0,40 0,08 0,08 0,13 0,18 0,00 0,04 0,00 0,06 0,18 0,08 0,11 
Сумська 1,00 0,25 1,00 0,93 0,75 1,00 0,83 0,44 0,38 0,92 0,46 0,77 0,71 
Тернопільська 0,33 0,10 0,09 0,16 0,18 0,18 0,33 0,40 0,17 0,27 0,22 0,15 0,21 
Харківська 0,22 0,16 0,10 0,37 0,20 0,28 0,92 0,52 0,58 0,47 0,28 0,30 0,35 
Херсонська 0,17 0,31 0,08 0,55 0,33 0,73 0,63 0,35 0,44 0,43 0,33 0,39 0,38 
Хмельницька 0,09 0,05 0,06 0,09 0,07 0,11 0,04 0,02 0,13 0,07 0,05 0,10 0,07 
Черкаська 0,10 0,09 0,05 0,17 0,09 0,15 0,46 0,35 0,29 0,23 0,18 0,16 0,19 
Чернівецька 0,16 0,04 0,07 0,32 0,17 0,25 0,38 0,10 0,08 0,28 0,10 0,13 0,17 
Чернігівська 0,80 0,26 0,67 1,00 0,11 0,94 0,42 0,56 0,50 0,72 0,30 0,69 0,56 
м.Київ 0,62 1,00 0,94 0,22 0,11 0,23 0,13 0,08 0,06 0,30 0,34 0,36 0,33 
Всього 0,26 0,28 0,24 0,32 0,21 0,31 0,29 0,17 0,25 0,29 0,22 0,27 0,26 

              

Групування регіонів:    - порівняно низький;     - середній рівень;     - порівняно високий. 1
3
1
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Аналізуючи зміну групового індексу інноваційної активності промислових 

підприємств слід зазначити, що високий його рівень протягом усіх років та в 

цілому за період 2017-2019 рр. забезпечила лише Сумська область, до якої 

також приєдналася й Чернігівська область. При цьому, серед решти регіонів 

значно переважала група з порівняно низьким рівнем ефективності 

інноваційної діяльності промислових підприємств. Тому надалі важливо 

зосередити увагу на необхідності виправлення негативної ситуації у цій сфері.  

Після цього, доцільно проаналізувати розраховані на основі даних 

таблиці В.4 індивідуальні та групові індекси інноваційного забезпечення 

розвитку регіонів за критерієм «Ефективність інноваційної діяльності 

промислових підприємств» (табл. 2.14).  

Зокрема, за індивідуальним індексом показника обсягу реалізованої 

інноваційної промислової продукції у розрахунку на 1 грн витрат на інновації 

промислових підприємств жоден з регіонів протягом усього періоду не утримав 

лідируючої позиції. За окремі роки високим рівнем характеризувалися 

Житомирська, Закарпатська, Луганська, Хмельницька та Черкаська області. 

Тоді як переважна більшість з решти регіонів потрапили до групи з низьким 

рівнем інноваційного забезпечення.  

За індексом обсягу валової доданої вартості промисловості у розрахунку 

на 1 грн витрат на інновації промислових підприємств була подібна ситуація, 

адже високим рівнем протягом усього періоду відзначалася лише Рівненська 

область, а за окремі роки – Житомирська, Полтавська та Хмельницька області. 

Тоді як у 2019 році лише Черкаська та Чернігівська області досягнули 

середнього рівня, а решта регіонів потрапили до групи з порівняно низьким 

рівнем інноваційного забезпечення.  

Якщо аналізувати індивідуальний індекс показника валового регіонального 

продукту у розрахунку на 1 грн обсягу реалізованої інноваційної продукції, то 

тут ситуація була ще гіршою, ніж в попереднього показника. 
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Таблиця 2.14 

Індивідуальні та групові індекси інноваційного забезпечення розвитку регіонів за критерієм «Ефективність 

інноваційної діяльності промислових підприємств» за 2017-2019рр. (розраховано автором) 

Регіони 

Індивідуальні індекси показників 
Груповий індекс ефективності 

інноваційної діяльності 

промислових підприємств 

Обсяг реалізованої інноваційної 

промислової продукції у 

розрахунку на 1 грн витрат на 

інновації пром. підприємств, грн 

Обсяг валової доданої вартості 

промисловості у розрахунку 

на 1 грн витрат на інновації 

промислових підприємств, грн 

Валовий регіональний продукт у 

розрахунку на 1 грн обсягу 

реалізованої інноваційної 

продукції, грн  

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 
2017-

2019рр. 
Вінницька 0,30 0,05 0,05 0,12 0,02 0,04 0,04 0,06 0,02 0,15 0,04 0,04 0,07 
Волинська 0,03 0,13 0,14 0,03 0,05 0,15 0,15 0,05 0,04 0,07 0,07 0,11 0,08 
Дніпропетровська 0,02 0,06 0,03 0,08 0,10 0,09 0,20 0,08 0,04 0,10 0,08 0,05 0,08 
Донецька 0,30 0,05 0,61 0,06 0,05 0,09 0,01 0,05 0,00 0,12 0,05 0,21 0,12 
Житомирська 1,00 0,05 0,08 0,67 0,05 0,10 0,07 0,11 0,03 0,53 0,07 0,07 0,21 
Закарпатська 0,91 1,00 0,18 0,15 0,16 0,23 0,02 0,02 0,05 0,31 0,33 0,15 0,26 
Запорізька 0,19 0,03 0,24 0,02 0,01 0,11 0,01 0,01 0,01 0,07 0,02 0,11 0,07 
Івано-Франківська 0,05 0,13 0,04 0,08 0,07 0,14 0,11 0,04 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 
Київська 0,18 0,09 0,16 0,07 0,02 0,14 0,04 0,03 0,02 0,09 0,05 0,11 0,08 
Кіровоградська 0,05 0,27 0,41 0,01 0,03 0,12 0,02 0,01 0,01 0,03 0,10 0,17 0,10 
Луганська 0,04 0,10 1,00 0,21 0,19 0,35 0,44 0,19 0,01 0,22 0,16 0,40 0,25 
Львівська 0,16 0,10 0,15 0,07 0,04 0,15 0,04 0,04 0,03 0,09 0,06 0,11 0,08 
Миколаївська 0,09 0,02 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,15 0,01 0,05 0,06 0,03 0,05 
Одеська 0,07 0,12 0,21 0,08 0,04 0,14 0,18 0,06 0,03 0,11 0,07 0,13 0,10 
Полтавська 0,24 0,24 0,02 0,71 0,33 0,15 0,12 0,06 0,07 0,33 0,20 0,08 0,20 
Рівненська 0,08 0,31 0,01 1,00 1,00 0,69 1,00 0,27 1,00 0,63 0,49 0,51 0,54 
Сумська 0,07 0,04 0,05 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 
Тернопільська 0,08 0,11 0,03 0,03 0,02 0,03 0,06 0,03 0,04 0,06 0,05 0,04 0,05 
Харківська 0,19 0,09 0,31 0,04 0,02 0,13 0,01 0,02 0,01 0,08 0,04 0,14 0,09 
Херсонська 0,34 0,28 0,31 0,08 0,07 0,13 0,03 0,03 0,02 0,14 0,12 0,15 0,14 
Хмельницька 0,08 0,04 0,82 0,27 0,35 1,00 0,44 1,00 0,04 0,25 0,41 0,56 0,40 
Черкаська 0,31 0,34 0,70 0,09 0,08 0,36 0,02 0,02 0,01 0,13 0,14 0,33 0,20 
Чернівецька 0,12 0,03 0,10 0,07 0,03 0,37 0,12 0,18 0,17 0,10 0,08 0,21 0,13 
Чернігівська 0,32 0,27 0,65 0,10 0,06 0,32 0,03 0,02 0,01 0,14 0,11 0,30 0,18 
м.Київ 0,06 0,06 0,03 0,02 0,02 0,03 0,08 0,07 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 
Всього 0,13 0,07 0,14 0,05 0,03 0,08 0,03 0,04 0,01 0,07 0,04 0,08 0,06 

              

Групування регіонів за кольором:    - порівняно низький;     - середній рівень;     - порівняно високий. 

1
3
3
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Адже високий рівень досягали лише дві області за окремі роки (Рівненська 

та Хмельницька), а в цілому за аналізований період жоден з регіонів не 

забезпечив порівно високого рівня цього показника. Тоді як у 2018-2019 рр. усі 

решта регіонів потрапили до групи з порівняно низьким рівнем інноваційного 

забезпечення, що свідчить про погіршення ситуації у цій сфері.  

Вивчаючи на завершальному етапі динаміку групового індексу 

ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств, можна 

констатувати, що високим рівнем як за окремі роки, так і в цілому за період 

характеризувалася лише Рівненська область, до якої в цілому за період 

приєдналася також тільки Хмельницька область. При цьому, середнім рівнем 

інноваційного забезпечення за цим критерієм характеризувалися Житомирська, 

Закарпатська, Луганська, Полтавська області, а решта регіонів потрапили до 

групи з низьким рівнем, що говорить про необхідність вжиття дієвих заходів 

щодо підвищення ефективності інноваційної діяльності промислових 

підприємств.  

За підсумками розрахунку групових індексів інноваційного забезпечення 

розвитку регіонів у 2017-2019 роках, обчислено узагальнююче значення 

інтегрального індексу інноваційного забезпечення розвитку регіонів, що 

представлено у таблиці 2.15.  

На основі отриманих результатів розрахунку інтегрального індексу, можна 

говорити, що за період 2017-2019 рр. порівняно високий рівень інноваційного 

забезпечення розвитку серед усіх регіонів України досягнули лише 4 регіони – 

м. Київ, Запорізька, Сумська, Харківська області, які утримували лідируючі 

позиції протягом усього аналізованого періоду.  

Також незначною були кількість регіонів з середнім рівнем інноваційного 

забезпечення розвитку, зокрема Закарпатська, Херсонська та Чернігівська 

області, а також Україна в цілому.  

Тоді як решта регіонів потрапили до групи з порівняно низьким рівнем 

інноваційного забезпечення.  

 



135 

Таблиця 2.15 

Інтегральні індекси  рівня інноваційного забезпечення розвитку регіонів 

України за 2017-2019рр. (розраховано автором) 

Регіони 

Інтегральний індекс інноваційного забезпечення 

розвитку регіонів 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 
за 2017-

2019рр. 

Вінницька 0,25 0,21 0,18 0,21 

Волинська 0,21 0,19 0,21 0,20 

Дніпропетровська 0,29 0,26 0,24 0,26 

Донецька 0,31 0,22 0,30 0,27 

Житомирська 0,33 0,19 0,19 0,23 

Закарпатська 0,33 0,32 0,23 0,29 

Запорізька 0,48 0,36 0,39 0,41 

Івано-Франківська 0,30 0,25 0,25 0,27 

Київська 0,26 0,26 0,23 0,25 

Кіровоградська 0,23 0,30 0,27 0,27 

Луганська 0,16 0,28 0,29 0,24 

Львівська 0,32 0,26 0,25 0,28 

Миколаївська 0,27 0,22 0,22 0,24 

Одеська 0,26 0,25 0,26 0,26 

Полтавська 0,29 0,27 0,22 0,26 

Рівненська 0,24 0,30 0,30 0,28 

Сумська 0,45 0,36 0,39 0,40 

Тернопільська 0,28 0,24 0,20 0,24 

Харківська 0,50 0,44 0,46 0,46 

Херсонська 0,34 0,30 0,29 0,31 

Хмельницька 0,21 0,24 0,28 0,24 

Черкаська 0,31 0,25 0,29 0,28 

Чернівецька 0,29 0,22 0,23 0,25 

Чернігівська 0,35 0,25 0,36 0,32 

м.Київ 0,40 0,41 0,38 0,40 

Середній рівень в Україні  0,32 0,29 0,30 0,30 
     

Групування регіонів за кольором:    - порівняно низький; 

     

     - середній рівень; 

     

     - порівняно високий. 

 

Надалі за значенням інтегрального індексу інноваційного забезпечення 

розвитку загалом за період 2017-2019 рр. можна провести ранжування регіонів 
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з виділенням груп з порівняно високим, середнім та порівняно низьким рівнем 

інноваційного забезпечення (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Ранжування регіонів України за інтегральним індексом 

інноваційного забезпечення розвитку регіонів за період 2017-2019 рр. 

(побудовано автором) 

 

Отже, можна говорити, знову ж обмежена кількість регіонів (Харківська, 

Запорізька, Сумська області та м. Київ) досягнули порівняно високого рівня 

інноваційного забезпечення, а після них за рангом розмістилися Чернігівська, 

Херсонська, Закарпатська, Черкаська, Рівненська, Львівська та Донецька 

області, які досягнули середнього рівня інноваційного  забезпечення. Тоді як 

решта 13 регіонів України потрапили до групи з порівняно низьким рівнем 

інноваційного забезпечення розвитку.  

Епіцентр уваги потрібно зосередити на виправлення негативної ситуації у 

цій сфері ряду регіонам, які зайняли останні 5 місць за підсумками ранжування 

(Тернопільська, Миколаївська, Житомирська, Вінницька та Волинська області), 
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тобто регіони Західної України потребують розробки антикризових стратегій  

інноваційного забезпечення розвитку, враховуючи їх потужний природно-

ресурсний потенціал та аграрну спрямованість господарського комплексу.  

Наступний етап передбачає проведення просторової порівняльної оцінки 

рівня інноваційного забезпечення регіонів України за 2017-2019 рр. на основі 

використання картографічного методу (рис. 2.7). 

Як бачимо, у групі з порівняно високим та середнім рівнями 

інноваційного забезпечення розвитку практично відсутні регіони із Західної та 

Центральної частин України, крім Закарпатської області, яка характеризувалася 

середнім рівнем цього показника.  

Тобто наближеність до країн Європейського Союзу не надає цим 

регіонам додаткових імпульсів та переваг щодо впровадження сучасних 

інноваційних техніки і технологій. 

Натомість порівняно високим рівнем інноваційного забезпечення, крім 

м. Києва, характеризувалися регіони Північно-Східної (Сумська та Харківська 

області) та Південно-Східної (Запорізька область) частин України. Подібно до 

цього середнім рівнем інноваційного забезпечення характеризувалися регіони 

Північної (Чернігівська область) та Південної (Херсонська область) частин 

України. 

Тобто в даному випадку, на нашу думку, більшу роль в питанні поточного 

географічного розподілу регіонів України за рівнем інноваційного забезпечення 

зіграло не наближеність до країн ЄС, а навпаки готовність власників 

вітчизняного великого промислового бізнесу, який володіє потужними 

вертикально-інтегрованими компаніями у регіонах Східної та Південної 

України, розвиватися.  

Такий підхід сприяє швидшому впровадженню інновацій у цих регіонах, 

але, і іншого боку, негативним моментом є те, що незважаючи на активізацію 

процесів євроінтеграції України, регіони Західної та Центральної України, які 

мають переважно аграрну спеціалізацію, не демонструють належного рівня 

інноваційного забезпечення розвитку. 
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Рівень інвестиційного забезпечення регіонів

за інтегральним індексом за період 2017-2019 рр.

0,202 - 0.289 - порівняно низький;

0.290 - 0.376 - на середньому рівні;

0.377 - 0,464 - порівняно високий.

0.202

0.276

0.281

0.239

0.266
0.292

0.247

0.242

0.215

0.256

0.235

0.266

0.281

0.235

0.250

0.319

0.260

0.400

0.463

0.262

0.408

0.310

0.273

0.241

0.000

0.398

Інтегральні індекси інноваційного 

2017 рік:

2018 рік:

2019 рік:

забезпечення розвитку регіонів:

0.210

0.245

0.330

0.257

0.354
0.453

0.500

0.161

0.318

0.277
0.208

0.333
0.304

0.254

0.257

0.312

0.230

0.266

0.344

0.477

0.294

0.306

0.290

0.288

0.397

0.190

0.298

0.192

0.261

0.251
0.358

0.435

0.279

0.262

0.243
0.238

0.319
0.247

0.207

0.252

0.246

0.303

0.223

0.297

0.360

0.266

0.216

0.257

0.221

0.414

0.206

0.302

0.188

0.233

0.356
0.389

0.455

0.287

0.250

0.198
0.282

0.227
0.248

0.184

0.259

0.286

0.266

0.217

0.288

0.391

0.222

0.300

0.240

0.232

0.384

 

Рис. 2.7. Просторова порівняльна оцінка інноваційного забезпечення розвитку регіонів України за 2017-2019 рр. 

(побудовано автором) 

 

1
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Отже, за підсумками діагностики інноваційного забезпечення розвитку 

регіонів України можна констатувати, що в даній сфері залишається багато 

невикористаних можливостей, що певною мірою пов’язується як із 

обмеженими можливостями бюджетного та приватного фінансування 

впровадження інновацій, так і з низьким рівнем технологічного розвитку 

вітчизняної промисловості загалом, яка зорієнтована переважно на 

використання традиційних джерел енергії, екстенсивне природно-ресурсне 

забезпечення, виробництво продукції з низьким ступенем доданої вартості.  

 

 

Висновки до другого розділу  

 

1. Проведено критичний аналіз методичних підходів до діагностики  

інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіонів, який дозволив 

встановити, що: 1) відсутній єдиний підхід до оцінки та підбору системи критеріїв 

та коефіцієнтів діагностики  інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку 

регіонів; 2) в їх основі лежить аналіз абсолютних, відносних показників, 

інтегральних індексів і здійснення ранжування; 3) більшості методикам 

характерна надмірна орієнтація на зарубіжний досвід.  

2. Систематизація існуючих методичних підходів діагностики  

інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіонів, аналіз їх переваг та 

недоліків дозволив обґрунтувати необхідність вдосконалення наявного набору 

показників та сформувати більш об’єктивну методику діагностики, що, в свою 

чергу, дозволило комплексно оцінити рівень інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіонів  України в умовах децентралізації і здійснити 

стратегічне формування ефективної регіональної інвестиційно-інноваційної  

політики тощо.  

3. Розроблено підхід до проведення діагностики інвестиційного та 

інноваційного забезпечення розвитку регіонів на основі використання методу 
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інтегрального індексного аналізу, що передбачає розрахунок індивідуальних, 

групових та інтегрального індексів за кожною з цих компонент. Зокрема, 

виходячи з наявної інформаційної бази в рамках діагностики рівня 

інвестиційного забезпечення виділено три критерії (концентрація інвестиційних 

ресурсів, диверсифікованість джерел залучення коштів для інвестування, 

ефективність інвестування), а для оцінки рівня інноваційного забезпечення 

розвитку регіонів виділено чотири критерії (науково-дослідна активність 

наукових організацій, інноваційна активність промислових підприємств, 

Результати інноваційної діяльності промислових підприємств, ефективність 

інноваційної діяльності промислових підприємств). 

4. Для вибору базових положень стратегії інвестиційно-інноваційного 

розвитку регіонів розроблено матрицю, яка містить різні комбінації стратегій 

залежно від групування регіонів на основі значень інтегральних індексів 

інвестиційного та інноваційного забезпечення розвитку. 

5. Встановлено, що регіони України значно відрізняються за рівнем 

інвестиційного забезпечення розвитку. Зокрема, м. Київ належить до регіонів з 

порівняно високим рівнем інвестиційного забезпечення розвитку, а Волинська, 

Київська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області мають середній 

рівень інвестиційного забезпечення розвитку. Найбільша кількість регіонів 

увійшла до групи із порівняно низьким рівнем інвестиційного забезпечення 

розвитку, що обумовлено відносно однаковими обсягами капітальних 

інвестицій в регіоні в розрахунку на 1 особу, а також наявністю спільних 

особливостей ведення підприємницької діяльності. Виявлено, що порівняно 

низький рівень інвестиційного забезпечення розвитку в даних регіонах є 

результатом невисоких обсягів інвестицій в житлове будівництво та низького 

темпу росту капітальних інвестицій в динаміці. 

6. Результати діагностики рівня інноваційного забезпечення розвитку 

регіонів показали, що тільки м. Київ, Запорізька, Сумська, Харківська області 

потрапили до групи з порівняно високим рівнем. Також обмеженою була 
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кількість регіонів, які досягнули середнього рівня (Закарпатська, Херсонська, 

Чернігівська області). Тоді як найбільш чисельною є група з низьким рівнем 

інноваційного забезпечення розвитку, що потребує розробки антикризових 

стратегій інноваційного забезпечення їх розвитку з урахуванням їх 

регіональних особливостей.  

Одержані результати, що висвітлені в розділі 2, опубліковано в працях 

автора [190, 191, 196, 197]. 
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РОЗДІЛ 3 

ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

 

 

3.1. Стратегічне цілепокладання інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіонів України 

 

Перехід на нову інвестиційно-інноваційну модель розвитку регіону 

вимагає вирішення таких проблем, як формування сприятливого інвестиційного 

клімату та інвестиційної привабливості територій, формування інноваційної 

культури та інноваційної свідомості суспільства, формування та розвиток 

інвестиційно-інноваційної інфраструктури регіону, підвищення ефективності 

використання інвестиційно-інноваційного потенціалу регіону тощо. Одним із 

інструментів вирішення даних проблем є розробка виваженої стратегії 

інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіонів України. 

Розроблена стратегія повинна вирішувати, з однієї сторони, проблему 

урівноваження інвестиційно-інноваційного розвитку регіону, а з іншої сторони 

– розширене відтворення інвестиційно-інноваційних можливостей території. 

Урівноваження інвестиційно-інноваційного розвитку регіону можливе за умови 

ефективного регіонального менеджменту, який здатний створити сприятливі 

умови для регіональних суб’єктів господарювання щодо використання своїх 

можливостей в сфері інвестиційно-інноваційного забезпечення, сформувати 

ефективне підприємницьке середовище у регіоні, створити умови для 

відтворення інвестиційного та інноваційного потенціалу. 

Стратегія інвестиційно-інноваційного забезпечення вимагає збалансування 

усіх явищ та процесів, що відбуваються на території регіону, ефективне 

використання наявних потенційних можливостей, які сприяють формуванню та 

розвитку інвестиційно-інноваційного потенціалу регіону тощо. Під стратегією 
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інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону розумітимемо 

системно-цільовий підхід до розробки плану та комплексу заходів, який 

шляхом впровадження смарт-спеціалізації та державно-приватного партнерства 

дозволить урівноважити інвестиційно-інноваційний розвиток регіону. 

Процес вибору стратегії інвестиційно-інноваційного забезпечення 

розвитку регіонів держави наведено на рисунку 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Процес вибору стратегії інвестиційно-інноваційного забезпечення 

розвитку регіонів держави (розроблено автором 

1 етап. Формування стратегічної концепції інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіонів держави 

2 етап. Діагностика інвестиційно-інноваційного забезпечення 

розвитку регіонів держави 

3 етап. Визначення стратегічної позиції регіонів держави за 

рівнем інвестиційно-інноваційного забезпечення 

4 етап. Обґрунтування мети та системи цілей інвестиційно-

інноваційного розвитку регіонів держави 

5 етап. Обґрунтування вибору стратегії інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіонів держави 

6 етап. Реалізація стратегії інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіонів держави 

 

7 етап. Інструменти реалізації стратегії інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіонів держави 

Смарт-моделювання 

інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіонів 

держави 

Державно-приватне партнерство в системі 

інвестиційно-інноваційного забезпечення 

розвитку регіонів держави 

8 етап. Оцінка ефективності реалізації стратегії інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіонів держави 
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Запропонований процес вибору стратегії інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіонів держави складається із восьми послідовних 

етапів, тому розглянемо їх зміст.  

На першому етапі формується стратегічна концепція інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіонів держави, яка представляє собою 

систему ідей, бачення, принципів, способів, типу тощо для формування нової 

інвестиційно-інноваційної моделі розвитку регіону.  

Стратегічна концепція інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку 

регіонів держави наведена у таблиці 3.1. Таким чином, основна ідея концепції 

полягає у забезпеченні урівноваженого інвестиційно-інноваційного розвитку 

регіону, що передбачає заходи організаційно-економічного характеру, 

спрямовані на забезпечення високого рівня інвестиційного забезпечення та 

високого рівня інноваційного забезпечення. 

Таблиця 3.1 

Стратегічна концепція інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку 

регіонів держави 

Складові концепції Характеристика  

1 2 

Ідея концепції 

Забезпечення урівноваженого інвестиційно-інноваційного розвитку регіону 

Стратегічний орієнтир: 

регіони із високим рівнем 

інвестиційно-інноваційного 

забезпечення 

Створення принципово нової інвестиційно-інноваційної моделі 

розвитку регіону 

регіони із низьким рівнем 

інвестиційно-інноваційного 

розвитку регіону 

Формування адаптаційної моделі інвестиційно-інноваційного 

розвитку регіонів держави 

Постулати 

- забезпечення регіональної конкурентоспроможності; 

- забезпечення інвестиційно-інноваційної безпеки регіонів держави; 

- формування смарт-спеціалізованих сфер діяльності;  

- забезпечення інвестиційної привабливості територій 

Тип розвитку: 

регіони із високим рівнем 

інвестиційно-інноваційного 

забезпечення 

Активний  

регіони із низьким рівнем 

інвестиційно-інноваційного 

розвитку регіону 

Пасивний  
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Продовж. табл. 3.1 

1 2 

Способи: 

регіони із високим рівнем 

інвестиційно-інноваційного 

забезпечення 

- формування нового (вищого) технологічного укладу 

економіки регіону; 

- створення «розумних» технологій, виробництв та сфер 

діяльності; 

- стимулювання «розумного» населення до реалізації свого 

інтелектуального капіталу на території регіонів держави; 

- створення сприятливих умов для регіональних суб’єктів 

господарювання щодо нарощення їх інвестиційно-

інноваційного потенціалу 

регіони із низьким рівнем 

інвестиційно-інноваційного 

розвитку регіону 

- модернізація спеціалізації економіки регіону; 

- удосконалення інвестиційно-інноваційної інфраструктури 

регіону; 

- перегляд інвестиційно-інноваційних пріоритетів розвитку 

регіону; 

- посилення ролі територіальних громад у процесах 

інвестиційно-інноваційного забезпечення регіонального 

розвитку 

Принципи 

-відкритість економіки регіонів держави; 

- системність прийняття управлінських рішень; 

- формування інноваційної свідомості регіональних суб’єктів господарської діяльності; 

- диверсифікованість джерел інвестиційного забезпечення регіонального розвитку; 

- синергічність процесів інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів держави 

Результат: 

регіони із високим рівнем 

інвестиційно-інноваційного 

забезпечення 

Створення смарт спеціалізованих сфер діяльності на території 

регіону 

регіони із низьким рівнем 

інвестиційно-інноваційного 

розвитку регіону 

Трансформація економіки регіону в сфері інвестиційно-

інноваційного забезпечення її розвитку 

Примітка. Розроблено автором. 

 

Необхідно зауважити, як показали результати аналітичних досліджень, 

спостерігається група регіонів, у яких високий рівень інвестиційного 

забезпечення, проте низький рівень інноваційного забезпечення та група 

регіонів, у яких низький рівень інвестиційного забезпечення, однак високий 

рівень інноваційного забезпечення. Тому, регіональні органи влади повинні 

моніторити стан, динаміку та рівень інвестиційно-інноваційного забезпечення 

розвитку регіону та предмет його урівноваження. 

Залежно від рівнів інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку 

регіонів держави формуються стратегічні орієнтири. Наприклад, для регіонів із 

високим рівнем інвестиційно-інноваційного забезпечення пропонується 
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створення принципово нової інвестиційно-інноваційної моделі розвитку 

регіону; для регіонів із низьким рівнем інвестиційно-інноваційного 

забезпечення стратегічним орієнтиром буде формування адаптаційної моделі 

інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів держави. Основними 

постулатами концепції інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку 

регіонів держави є забезпечення регіональної конкурентоспроможності; 

забезпечення інвестиційно-інноваційної безпеки регіонів держави; формування 

смарт-спеціалізованих сфер діяльності;  забезпечення інвестиційної 

привабливості територій. Здійснюючи ту чи інші політику в сфері інвестиційно-

інноваційного забезпечення регіони можуть мати різний тип розвитку, 

наприклад активний (для регіонів із високим рівнем інвестиційно-

інноваційного забезпечення) та пасивний (для регіонів із низьким рівнем 

інвестиційно-інноваційного забезпечення).  

Водночас, для різних типів розвитку формується індивідуалізований підхід 

до вибору способів інвестиційно-інноваційного забезпечення регіонального 

розвитку. Для регіонів із активним типом розвитку запропоновано реалізувати 

таку систему заходів як формування нового (вищого) технологічного укладу 

економіки регіону; створення «розумних» технологій, виробництв та сфер 

діяльності; стимулювання «розумного» населення до реалізації свого 

інтелектуального капіталу на території регіонів держави; створення 

сприятливих умов для регіональних суб’єктів господарювання щодо нарощення 

їх інвестиційно-інноваційного потенціалу. Регіони із пасивним типом розвитку 

вимагають реалізації таких заходів як модернізація спеціалізації економіки 

регіону; удосконалення інвестиційно-інноваційної інфраструктури регіону; 

перегляд інвестиційно-інноваційних пріоритетів розвитку регіону; посилення 

ролі територіальних громад у процесах інвестиційно-інноваційного 

забезпечення регіонального розвитку. Принципами реалізації запропонованої 

концепції є відкритість економіки регіонів держави; системність прийняття 

управлінських рішень; формування інноваційної свідомості регіональних 
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суб’єктів господарської діяльності; диверсифікованість джерел інвестиційного 

забезпечення регіонального розвитку;  синергічність процесів інвестиційно-

інноваційного розвитку регіонів держави.  

Основними очікуваними результатами реалізації даної концепції буде 

створення смарт-спеціалізованих сфер діяльності на території регіону (для 

регіонів із високим рівнем інвестиційно-інноваційного забезпечення) та 

трансформація економіки регіону в сфері інвестиційно-інноваційного 

забезпечення її розвитку (для регіонів із низьким рівнем інвестиційно-

інноваційного забезпечення). 

На другому етапі здійснюється діагностика інвестиційно-інноваційної 

діяльності регіонів держави (розділ 2), яка дозволила зробити висновок про 

наявність різних можливостей та проблем регіонів у інвестиційно-

інноваційному забезпеченні (табл. 3.2). 

На третьому етапі визначається стратегічна позиція регіонів держави 

залежно від рівня інвестиційно-інноваційного забезпечення. Стратегічна 

позиція регіону формується залежно від рівнів розвитку інвестиційного та 

інноваційного забезпечення. В даному випадку може бути сформовано чотири 

стратегічних позицій регіону: 1 позиція: регіони із високим рівнем 

інвестиційного та високим рівнем інноваційного забезпечення; 2 позиція: 

регіони із низьким рівнем інвестиційного забезпечення та низьким рівнем 

інноваційного забезпечення; 3 позиція: регіони із високим рівнем 

інвестиційного забезпечення та низьким рівнем інноваційного забезпечення; 4 

позиція: регіони із низьким рівнем інвестиційного забезпечення та високим 

рівнем інноваційного забезпечення.  

Для кожної із груп слід обрати індивідуальну траєкторію стратегічного 

розвитку інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону. 

На четвертому етапі обґрунтовується мета та система цілей інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіонів держави. В даному випадку мета 

співпадатиме із основною ідеєю концепції, яка передбачає забезпечення 
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урівноваженого інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіонів. 

Цілі інвестиційно-інноваційного забезпечення диференційовані залежно від 

типів розвитку (активний, пасивний). 

Таблиця 3.2 

Діагностика інвестиційно-інноваційного забезпечення регіонів держави 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Р
ег

іо
н

и
 і

з 
В

Р
ІІ

Р
 високий рівень інноваційної активності 

регіональних суб’єктів господарювання; 

наявність диверсифікованих джерел 

інвестиційного забезпечення; 

високий рівень інвестиційної привабливості 

територій; 

виважена інвестиційно-інноваційна 

регіональна політика 

низький рівень комерціалізації наукових 

розробок; 

низький рівень інтеграції у сфері 

інвестиційно-інноваційного забезпечення 

розвитку регіону; 

низькі темпи росту інвестиційно-

інноваційного забезпечення 

Р
ег

іо
н

и
 і

з 
Н

Р
ІІ

Р
 

наявність високого природно-ресурсного 

потенціалу територій; 

високий рівень інтелектуального потенціалу; 

наявність галузевої спеціалізації економіки 

регіону; 

здатність до забезпечення інтеграційних 

процесів в сфері інвестиційно-інноваційного 

забезпечення регіонів 

негативні темпи росту інвестиційно-

інноваційного забезпечення регіонального 

розвитку; 

несприятливе інвестиційне середовище для 

впровадження інновацій; 

недостатній обсяг інвестиційного 

забезпечення реалізації інновацій; 

неефективність регіональних програм 

інвестиційно-інноваційного забезпечення 

Можливості Загрози 

Р
ег

іо
н

и
 і

з 
В

Р
ІІ

Р
 

формування сприятливого інвестиційно-

інноваційного клімату у регіоні; 

удосконалення інституційного середовища 

інвестиційно-інноваційного забезпечення 

розвитку регіону; 

удосконалення правого поля регулювання 

процесів інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіонів 

 

недовіра та незахищеність інвесторів щодо 

нормативно-правового поля регулювання 

процесів інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіону; 

низький рівень стимулювання регіональних 

суб’єктів господарювання  (науковців) до 

впровадження інновацій 

Р
ег

іо
н

и
 і

з 
Н

Р
ІІ

Р
 

обмін досвідом в сфері інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіону; 

диверсифікація інвестиційно-інноваційної 

інфраструктури регіону; 

налагодження співпраці в системі «наука-

виробництво-бізнес-влада»; 

формування грантових заявок на 

інвестиційно-інноваційні конкурси 

національного та міжнародного рівнів 

 

міграція інтелектуального потенціалу за межі 

території регіону; 

відтік ресурсів у регіони із більшим рівнем 

інвестиційно-інноваційного забезпечення; 

згортання інфраструктурних об’єктів  

інвестиційно-інноваційного забезпечення 

розвитку регіону 

Примітка: регіони із НРІІР – регіони із низьким рівнем інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіону; регіони із ВРІІР – регіони із високим рівнем інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіону. 

Розроблено автором 
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На рисунку 3.2 наведено структуризацію цілей інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіонів держави.  
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Рис.3.2. Структуризація цілей інвестиційно-інноваційного забезпечення 

розвитку регіонів держави (розроблено автором) 
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Таким чином, пропонується для регіонів із високим рівнем інвестиційного 

забезпечення реалізувати такі цілі як нарощення інвестиційної привабливості 

території, створення інвестиційного бренду території, інтеграція економіки 

регіону у міжнародний економічний простір. Водночас, регіони із низьким 

рівнем інвестиційного забезпечення потребують першочергової реалізації таких 

цілей як розвиток малого та середнього бізнесу на території регіону, 

формування позитивного бренду території, формування інвестиційної 

привабливості територій.  

Цілями для регіонів із високим рівнем інноваційного забезпечення повинні 

стати: налагодження інтеграційних зв’язків в системі «наука-виробництво-

бізнес-влада», формування інноваційного потенціалу регіону, розвиток 

інноваційної інфраструктури регіону, формування інноваційно активних 

регіональних суб’єктів господарювання. Регіони із низьким рівнем 

інноваційного забезпечення передбачають реалізацію таких цілей як 

формування інтелектуального потенціалу регіону, налагодження інтеграції в 

сфері виробництва інноваційного продукту, стимулювання регіональних 

суб’єктів підприємництва до інноваційної активності. 

На п’ятому етапі здійснюється вибір стратегії інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіонів держави. Залежно від приналежності регіону до 

тієї чи іншої стратегічної позиції формується диференційований підхід до 

вибору стратегії інвестиційно-інноваційного забезпечення. 

Пропонуються наступні види стратегій інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіонів: для регіонів із високим рівнем інвестиційного 

та інноваційного забезпечення – стратегія підтримки лідируючої позиції; для 

регіонів із низьким рівнем інвестиційного та низьким рівнем інноваційного 

забезпечення – стратегія трансформації економічної моделі регіону; для 

регіонів із високим рівнем інвестиційного та низьким рівнем інноваційного 

забезпечення – стратегія цільового інвестування в інновації; для регіонів із 

низьким рівнем інвестиційного та високим рівнем інноваційного забезпечення 
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– стратегія стимулювання інноваційно активних регіональних суб’єктів 

господарювання. 

Стратегія підтримки лідируючої позиції полягає у збереженні існуючої 

стратегічної позиції за рівнем інвестиційного та рівнем інноваційного 

забезпечення розвитку регіону. Таку лідируючу позицію можна зберегти 

завдяки формуванню смарт-спеціалізованих видів діяльності, існуючої 

галузевої спеціалізації економіки регіону, нарощення присутності регіону у 

національному та міжнародному економічному просторі, ефективному 

регіональному менеджменту інвестиційно-інноваційними процесами, підтримці 

тісного зв’язку між наукою та виробництвом, виробництвом та бізнесом, 

бізнесом та владою.  

Стратегія трансформації економічної моделі передбачає докорінну зміну 

економічної системи регіону в напрямі розробки системи антикризового 

регіонального менеджменту, мобілізації можливостей території та регіональних 

суб’єктів господарювання на формуванні інвестиційно-інноваційного 

потенціалу, розвитку малого та середнього бізнесу у регіоні, створенні 

сприятливого підприємницького середовища, адаптації до умов зовнішнього та 

внутрішнього середовищ, а також процесів пандемії, стабілізація темпів росту 

показників, що характеризують інвестиційний та інноваційний розвиток 

регіону, ліквідації нерентабельних видів економічної діяльності, ефективне 

використання ендогенного потенціалу регіону, відтворення інвестиційно-

інноваційного потенціалу регіону, формування горизонтальних та вертикальних 

зв’язків в системі інвестиційно-інноваційного забезпечення регіонів.  

Стратегія цільового інвестування в інновації передбачає, перш за все, 

посилення контролюючої функції щодо використання інвестиційних ресурсів. 

Важливим є процес моніторингу сфер діяльності, напрямів, «точок» 

інвестування задля виявлення причини низької інноваційної активності. Дана 

стратегія передбачає реалізацію таких заходів як зміна структури джерел 

інвестиційного забезпечення, збільшення обсягів інвестування у наукомісткі 
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виробництва, підвищення відповідальності регіональних органів влади за 

цільове використання інвестиційних ресурсів. 

Стратегія стимулювання інноваційно активних регіональних суб’єктів 

господарювання є важливою з точки зору збереження високого рівня 

інноваційного забезпечення за умов відсутності необхідного обсягу 

фінансування. Мова йде про те, що основним інвестиційним ресурсом 

фінансування інноваційного розвитку регіональних суб’єктів господарювання 

виступають власні ресурси. Тому, важливим є підтримка ініціатив щодо 

створення інноваційних проєктів та їх подачі на конкурси різного рівня та 

масштабів, розвиток державно-приватного партнерства в сфері інвестиційно-

інноваційного забезпечення, створення та підтримка регіональних центрів 

інвестиційно-інноваційного забезпечення тощо. 

Шостий етап концепції передбачає реалізацію стратегії інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіонів держави.  Реалізація стратегії 

здійснюється завдяки таким інструментам як смарт-моделювання інвестиційно-

інноваційного розвитку регіонів держави та державно-приватного партнерства 

в сфері інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів держави (сьомий етап), 

зміст яких буде розглянуто нижче. 

На останньому восьмому етапі здійснюється оцінка ефективності реалізації 

стратегії інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіонів держави. 

Даний етап є важливим з точки зору досягнення поставлених цілей, 

відповідності очікуванням щодо урівноваженого інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіонів. За умов недосягнення очікуваних цілей, слід їх 

переглянути на відповідність можливостям регіону щодо їх досягнення. 

Водночас, даний етап є важливим з позиції здійснення зворотного зв’язку для 

зменшення та уникнення можливих відхилень в процесі реалізації стратегії, 

оцінки ефективності прийнятих рішень на регіональному та місцевому рівнях, 

оцінки «компромісу» між інвестиційним забезпеченням та інноваційним 

розвитком. 
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Запропонований процес вибору та реалізації стратегії інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіону дозволить сформувати смарт-

спеціалізовані сфери діяльності, забезпечити інвестиційну та інноваційну 

привабливість регіону та підвищити рівень конкурентоспроможності 

регіональної та національної економік в цілому.  

За підсумками проведеної у 2 розділі даної роботи діагностики  

інвестиційного та інноваційного забезпечення розвитку регіонів України на 

основі використання інтегрального індексного аналізу можна сформувати поле 

взаємозв’язків рівнів інвестиційного та інноваційного забезпечення розвитку 

регіонів України за період 2017-2019 рр. (рис. 3.3). 

 

 

Рис. 3.3. Поле взаємозв’язків рівнів інвестиційного та інноваційного 

забезпечення розвитку регіонів України за підсумками інтегральних 

оцінок за період 2017-2019 рр. (розроблено автором) 

Як бачимо з рисунка найбільша концентрація точок у полі взаємозв’язків 

припадає на нижню ліву частину, що відповідає низьким рівням як 
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інвестиційного, так і інноваційного забезпечення розвитку регіонів. Це свідчить 

в цілому про низький рівень інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку 

регіонів України, що потребує негайних дій з метою виправлення кризової 

ситуації у цій важливій сфері, яка формувалася протягом багатьох років та 

набула загрозливих масштабів.  

На наступному етапі на основі розробленого у п. 2.1 даної роботи 

методичного підходу та отриманих у п. 2.2 та п. 2.3 результатів діагностики 

рівнів інвестиційного та інноваційного забезпечення розвитку регіонів України 

проведено їх позиціонування у матриці вибору типу інноваційно-інвестиційної 

стратегії (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Позиціонування регіонів України у матриці вибору типу 

інвестиційно-інноваційної стратегії (розроблено автором) 

Як бачимо, порівняно високі рівні як інвестиційного, так і інноваційного 

розвитку за період 2017-2019 рр. забезпечив тільки один регіон – м. Київ, що 
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пояснюється його порівняно більшими можливостями та наявними ресурсами 

практично в усіх сферах діяльності. Натомість отримано чисельну групу з 14 

регіонів, які навпаки допустили порівняно низькі рівні як інвестиційного, так і 

інноваційного забезпечення розвитку – це Вінницька, Дніпропетровська, 

Донецька, Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, 

Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, 

Черкаська області.  

Виділено також групи регіонів, які досягнули порівняно високого рівня 

інноваційного забезпечення, але, з іншого боку, допустили низький (Запорізька 

та Сумська), або середній (Закарпатська, Херсонська, Чернігівська) рівні 

інвестиційного забезпечення.  

Сформувалася також група регіонів, які мають низький рівень 

інноваційного забезпечення, але середній рівень інвестиційного забезпечення 

(Волинська, Київська, Тернопільська, Чернівецька області) і навпаки – середній 

рівень інноваційного забезпечення і низький рівень інвестиційного 

забезпечення (Закарпатська, Херсонська, Чернігівська). 

Відповідно, на основі результатів позиціонування регіонів у матриці 

вибору стратегії (рис. 3.5) та виходячи із розробленої на рис. 2.3 (розділу 2 

даної роботи) матриці, можна обґрунтувати базові положення інвестиційно-

інноваційної стратегії для груп регіонів України (табл. 3.3). 

Отже, для м. Києва пропонується реалізовувати стратегію утримання 

лідерства в інвестиційній та інноваційній діяльності, але це не означає, що 

потрібно зупинятися на досягнутих показниках, а навпаки надалі 

використовувати свій потенціал для залучення додаткових інвестицій та 

реалізації нових інноваційних проєктів національного масштабу. 

Для Харківської області, яка має потужний науковий та виробничий 

потенціал, але недостатнє інвестування, доцільно реалізовувати стратегію 

зростання інвестиційної діяльності та утримання лідерства в інноваційній 

діяльності, що дозволить їй у короткостроковому періоді наблизитися до 
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м. Києва. Для ряду регіонів, які навпаки характеризуються низьким рівнем 

інноваційного забезпечення, але середнім рівнем інвестиційного забезпечення 

(Волинська, Київська, Тернопільська, Чернівецька області), доцільно 

реалізовувати стратегію активізації інноваційної діяльності та зростання 

інвестиційної діяльності. 

Таблиця 3.3 

Базові положення інвестиційно-інноваційної стратегії для груп регіонів 

України на основі їх позиціонування у матриці вибору типу стратегії 

Група регіонів у матриці вибору 

типу стратегії 

Базові положення інвестиційно-інноваційної 

стратегії 

м. Київ 
Стратегія утримання лідерства в інвестиційній та 

інноваційній діяльності 

Харківська 
Стратегія зростання інвестиційної діяльності та 

утримання лідерства в інноваційній діяльності 

Волинська, Київська, Тернопільська, 

Чернівецька 

Стратегія активізації інноваційної діяльності та 

зростання інвестиційної діяльності 

Запорізька,  Сумська 
Стратегія активізації інвестиційної діяльності та 

утримання лідерства в інноваційній діяльності 

Закарпатська, Херсонська, 

Чернігівська 

Стратегія активізації інвестиційної діяльності та 

зростання інноваційної діяльності 

Вінницька, Дніпропетровська, 

Донецька, Житомирська, Івано-

Франківська, Кіровоградська, 

Луганська, Львівська, Миколаївська, 

Одеська, Полтавська, Рівненська, 

Хмельницька, Черкаська 

Антикризова стратегія активізації інвестиційної та 

інноваційної діяльності 

Примітка. Розроблено автором 

 

Для окремих регіонів, які мають лідируючі позиції в інноваційній 

діяльності, потужний науковий, ресурсний та виробничий потенціал, але 

недостатнє інвестиційне забезпечення (Запорізька та Сумська області) доцільно 

рекомендувати реалізовувати стратегію активізації інвестиційної діяльності та 

утримання лідерства в інноваційній діяльності.  

З іншого боку, для регіонів, які мають недостатнє інвестиційне 

забезпечення та середній рівень інноваційного розвитку (Закарпатська, 

Херсонська, Чернігівська), але не мають потужного науково-виробничого чи 
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ресурсного потенціалу, доцільно реалізовувати стратегію активізації 

інвестиційної діяльності та зростання інноваційної діяльності. 

Основну увагу потрібно звернути на реалізацію заходів щодо виправлення 

складної ситуації у значній кількості регіонів, які характеризуються порівняно 

низькими рівнями як інвестиційного, так і інноваційного забезпечення 

(Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Івано-Франківська, 

Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, 

Рівненська, Хмельницька, Черкаська). Для них рекомендується перейти до 

реалізації антикризової стратегії активізації інвестиційної та інноваційної 

діяльності, зміст якої буде передбачати розробку комплексу антикризових 

заходів, які повинні максимально економічно стимулювати суб’єктів 

господарювання як до залучення додаткових інвестицій, так і до розробки та 

якнайшвидшого впровадження інновацій. 

Отже, визначені на основі результатів інтегрального оцінювання стратегії 

інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіонів покликані надати 

орієнтири для подальшої діяльності органів влади територіального рівня, а 

також створити сприятливі умови для бізнесу. Надалі, звичайно, зміст стратегії 

повинен конкретизуватися, враховуючи виробничий та природно-ресурсний 

потенціал регіону, галузеву структуру регіонального господарського 

комплексу, географічне розміщення, наявність специфічних сильних і слабких 

сторін тощо. 

 

 

3.2. Смарт-моделювання інвестиційно-інноваційного забезпечення 

розвитку регіону  

 

Забезпечення розвитку регіону в умовах децентралізації передбачає 

реалізацію нових інноваційних засобів та фінансових інструментів. Одним з 

таких напрямів є стратегія смарт-спеціалізації та смарт-моделювання, що 
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включає фактори інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку регіону. 

Основними напрямами інтегрованої локальної програми трансформації, яка 

спрямована на урядову підтримку та залучення інвестицій, є реалізації 

ключових регіональних пріоритетів, вирішення проблем та задоволення потреб 

для розвитку наукоємного виробництва, інноваційного розвитку включаючи 

заходи, що  пов’язані з достатнім рівнем фінансування, впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій; використання індивідуального 

підходу щодо реалізації  та конкурентних переваг, які випливають зі 

спроможності регіону;  підтримка розвитку інновацій шляхом стимулювання 

інвестицій бізнес-середовища; налагодження системи взаємодії і заохочення 

стейкхолдерів до активної співпраці в інноваційних процесах.  

Стратегічні засади інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку 

регіонів України включають оцінку попередніх регіональних інноваційних 

стратегій, які мали декілька недоліків. Основними з них були «брак 

міжнародної та транскордонної перспективи, регіональна інноваційна та 

економічна система досить часто залишались ізольованими; вони не 

відповідали виробничо-економічній структурі регіону; недостатня участь 

бізнес-сектору в розвитку науково-дослідних напрацювань; відсутність 

ретельного аналізу регіональних ресурсів та активів; впровадження чужих 

елементів і систем та копіювання розвинутих регіонів без зважання на місцеві 

особливості» [167], а також відсутність прогнозних параметрів системи щодо 

впливу факторів інноваційно-інвестиційного забезпечення на  розвиток регіону. 

Саме тому важливим напрямом продовження наших досліджень є 

визначення залежності результуючого показника розвитку регіону, зокрема 

валового регіонального продукту від інвестиційних та інноваційних показників 

за допомогою побудови багатофакторних регресійних рівнянь та безпосередньо 

ліній трендів обраних параметрів (табл. 3.4).   

На основі аналітичних даних таблиці 3.4 та використанні програмного 

продукту Microsoft Excel «Data Analysis»  і додатку «Regression» ми отримали 
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такі значення даних показників  (Ві = 0,0459, Кп =  -169,369, Кнп = 225,033,  

Вндр = 1,0102, вільний член = 46807,8484) й основні дані щодо перевірки 

моделі на адекватність, що характеризуються такими значеннями як R = 0,9294, 

R2=0,9641, розрахунковий критерій Фішера 16,46 (Додаток Д.1). Відповідно 

рівняння залежності валового регіонального продукту Волинської області від 

параметрів інноваційного забезпечення її розвитку матиме вигляд: 

 

У= 0,0459*Ві - 169,369*Кп + 225,033*Кнп + 1,0102*Вндр + 46807,84. 

Таблиця 3.4 

Вихідні дані для побудови моделі багатофакторного рівняння 

взаємозалежності ВРП від показників інноваційного забезпечення 

розвитку Волинської області у 2010-2019 рр.* 

Роки 

ВРП у 

фактичних 

цінах, млн. 

грн. 

Витрати 

на 

інновації, 

тис. грн. 

Кількість 

працівників, 

задіяних у 

виконаннінаукових 

досліджень 

і розробок 

Кількість 

працівників, 

задіяних у 

виконаннінаукових 

досліджень 

і розробок, які 

мають науковий 

ступінь доктора 

або кандидата наук 

Витрати на 

виконання 

наукових 

досліджень 

і розробок, 

тис. грн. 

 1 2  3 4 5 6 

2010 14429,00 88761,50 502,00 121,0 17356,90 

2011 17637,00 98288,10 440,00 94,0 18884,40 

2012 20005,00 104640,70 441,00 115,0 15769,90 

2013 20622,00 196348,80 461,00 130,0 16521,00 

2014 24195,00 192506,30 391,00 129,0 10188,40 

2015 31688,00 65280,30 400,00 147,0 13873,90 

2016 35744,00 109213,10 258,00 96,0 13604,10 

2017 51972,00 162077,90 314,00 165,0 18414,90 

2018 60448,00 214942,70 317,00 152,0 18434,70 

2019 62893,14 193083,90 202,00 107,0 9948,30 

Примітка. Розраховано автором на основі [163] 

 

Коментуючи рівняння слід зазначити, що найбільш вагомий вплив у 

системі обраних показників мають фактори «Кількість працівників задіяних у 

виконанні наукових досліджень і розробок, які мають наукові ступені» та 
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витрати на виконання науково-дослідних розробок, оскільки коефіцієнти при 

цих показниках мають найбільш позитивні значення. 

Деталізуючи вплив кожного із факторів на валовий регіональний продукт 

через інструментарій побудови двофакторних регресійних рівнянь, ми 

визначили, що лише такий фактор як витрати на інновації не має впливу на 

результуючий показник ВРП, оскільки розраховані коефіцієнти детермінації та 

кореляції є меншими за нормативні значення (табл. 3.5).  

Графічне представлення динаміки та лінії тренду щодо визначених нами 

показників відображене на рис. 3.5– 3.8. 

Таблиця 3.5 

Результати двофакторної регресії впливу показників інноваційного 

забезпечення розвитку Волинської області на ВРП 

Фактор Рівняння, що найбільш повно 

описує взаємозв’язок фактору та 

ВВП 

Показники перевірки 

моделі на адекватність 

Коефіцієнт 

кореляції 

Ві y = 0,13081x + 18201,47225 R² = 0,16409 

F розрах = 2,748 

0,4051 

Кп y = 159401,92939e-0,00436x R² = 0,71068 

F розрах = 22,11 

-0,8185 

Кнп y = 17,07273x2 - 3977,79226x + 

257742,47868 

R² = 0,56991 

F розрах = 11,925 

0,5462 

Вндр y = 0,00143x2 - 40,07616x + 

304662,42872 

R² = 0,47259 

F розрах = 8,064 

0,0901 

Рис. 

3.5. Лінія тренду впливу витрат на інновації на ВРП у Волинській області 

(побудовано автором) 
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Рис. 3.6. Лінія тренду впливу кількості працівників, задіяних у виконанні 

наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу на ВВП 

(побудовано автором) 

 

 

 
 

Рис. 3.7. Лінія тренду впливу кількості працівників, які мають науковий 

ступінь доктора або кандидата наук на валовий регіональний продукт 

(побудовано автором) 
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Рис. 3.8. Лінія тренду впливу витрат на виконання наукових досліджень і 

розробок за видами робіт, тис. грн. на ВРП (побудовано автором) 

 

Наступним етапом є врахування впливу інвестиційного забезпечення на валовий 

регіональний продукт Волинської області (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Результати двофакторної регресії впливу показників інвестиційного 

забезпечення розвитку Волинської області  

Фактор Рівняння, що найбільш повно 

описує взаємозв’язок фактору 

та ВВП 

Показники 

перевірки моделі на 

адекватність 

Коефіцієнт 

кореляції 

Капітальні інвестиції, млн. 

грн. 

y = -0,00052x2 + 12,79149x - 

15162,95263 

R² = 0,90346 

F розрах = 131,02 

0,9021 

Прямі інвестиції 

(акціонерний капітал) з 

країн світу в економіці 

Волинської області, тис.дол. 

США 

y = 205106,01244e-0,00001x 

 

R² = 0,23842 

F розрах = 39,921 

-0,4574 

Примітка. Розраховано автором 

 

Як видно з таблиці, існує високий рівень прямої залежності між 

капітальними інвестиціями та валовим регіональним продуктом Волинської 

області, що описується рівнянням поліномінального характеру другого степеню 

з високим показником кореляції (0,9021). Що стосується прямих інвестицій в 
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економіку області, то зв'язок безпосередній зв'язок відсутній. Об’єднавши ці 

чинники у багатофакторну залежність (Додаток Д.2.) ми отримали таке 

рівняння: 

 

У = 5,06105*Кі - 39,33 * ПІІ + 16759,61. 

 

З метою визначення кумулятивної залежності ВРП від івестиційно-

інноваційного забезпечення побудуємо рівняння, що враховує 2 групи факторів 

(Додаток Д.3., рис. 3.9).  

 

Regression Statistics      

Multiple R 0,995047985      

R Square 0,990120493      

Adjusted R 
Square 0,970361479      

Standard 
Error 3136,569817      

Observation
s 10      

ANOVA       

  df SS MS F Significance F  

Regression 6 2957903147 492983857,8 50,10981288 0,004245412  

Residual 3 29514210,7 9838070,22    

Total 9 2987417358        

       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 1386,420424 14053,4367 0,098653479 0,927635705 -43337,88732 46110,72817 

X Variable 1 3,577865649 0,84289301 4,244744711 0,023949662 0,895403901 6,260327396 

X Variable 2 -15,61192062 23,2997125 -0,67004778 0,55079134 -89,76200466 58,53816341 

X Variable 3 0,046246636 0,02516231 1,837932572 0,163373718 -0,033831077 0,126324349 

X Variable 4 -55,1416757 31,096384 -1,77325041 0,174295874 -154,1042481 43,82089671 

X Variable 5 119,6879741 62,503851 1,914889598 0,151396115 -79,22717553 318,6031237 

X Variable 6 1,045809329 0,3735727 2,799480071 0,067882182 -0,14306573 2,234684387 

 

Рис. 3.9. Результати використання програмного продукту «Data 

Analysis»-«Regression» для побудови рівняння багатофакторної залежності 

(побудовано автором) 
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Як бачимо не обидва фактори позитивно впливають на зростання 

результуючого показника У (Валовий регіональний продукт), саме капітальні 

інвестиції визначаються високим значенням, тому при реалізації стратегічних 

цілей нарощення економічного розвитку регіону слід збільшити обсяги 

видатків саме на такий напрям фінансової підтримки області. 

Коментуючи значення коефіцієнтів основних факторів інвестиційно-

інноваційного забезпечення ми можемо зазначити, що найбільший вплив 

матиме кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і 

розробок, які мають науковий ступінь доктора або кандидата наук. 

Це підтверджує загально відому тезу про кадровий потенціал, в даному 

випадку науковий, що суттєво впливає на економічне зростання регіону та 

держави в цілому.  

Результатом проведеного аналізу впливу групових показників, що 

характеризують інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону 

стало обґрунтування, що саме такі показники як капітальні інвестиції, витрати 

на виконання наукових досліджень і розробок, кількість працівників задіяних у 

виконанні наукових досліджень і розробок, які мають наукові ступені є 

найбільш вагомими щодо внеску у змінний фактор У.   

Фактично це є пріоритетними напрямами у реалізації стратегії розвитку 

регіону в умовах децентралізації, оскільки збільшення цих показників 

однозначно призведе до економічного зростання  Волинської області, у формі 

валового регіонального продукту.  

Усі показники групи є суттєвими, а рівняння як багатофакторного так і 

двофакторного регресійного аналізу характеризуються високими довірчими 

коефіцієнтами.  

Важливим напрямом аналізу є оцінка витрат на виконання наукових 

досліджень і розробок (рис. 3.10), а також структура фінансування 

інноваційного забезпечення розвитку регіону. 
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Коментуючи рисунок, слід зазначити, що структура витрат на виконання 

наукових досліджень за аналізований період суттєво змінилася, зокрема зросла 

частка фундаментальних наукових досліджень з 11,2% у 2010 році до 56% у 

2019, а частка фінансування науково-технічних розробок у Волинській області 

скоротилася з 67% до 7% у 2019 році відповідно.   

 

 

 

Рис. 3.10. Структура витрат на виконання наукових досліджень і 

розробок, % (побудовано автором на основі [163]) 

 

Серед джерел фінансування інноваційної діяльності промислових 

підприємств (рис. 3.11) провідну роль займають власні кошти, і лише при 

реалізації великих інвестиційних проектів залучаються фінансові ресурси 

нерезидентів, зокрема у 2009 році. 
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Рис. 3.11. Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових 

підприємств, % (побудовано автором на основі [163]) 

 

Моделювання інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону 

в умовах децентралізації потребує оцінки динаміки темпів зміни визначених 

факторів, що визначають сучасні тренди на основі статистичних, 

економетричних та інших методичних підходів. В основі підходу до розробки 

смарт-моделювання  сценаріїв інноваційно-інвестиційного забезпечення 

розвитку регіону, слід врахувати різний ступінь використання інструментарію, 

вирішення завдань й усунення проблем, а також обмежень адміністративного 

характеру в контексті децентралізації, що визначають динаміку змін ключових 

показників. В контексті таких змін ми можемо передбачити три сценарії 

інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку регіонів  в Україні, зокрема  

- інерційний, базовий і оптимістичний. 

В основі інерційного сценарію передбачається збереження поточних 

трендів розвитку інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіонів  в 

Україні, тобто він не передбачає застосування інструментів, механізмів й 

підходів, спрямованих на пришвидшення темпів зростання економічного 

розвитку регіонів, ключових елементів системи, дії та ініціативи, що 
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провадяться місцевими органами влади і можуть залишитись фрагментарними, 

інвестиційний клімат залишиться на низьким, а діяльність інститутів 

інноваційного розвитку не зазнає значних змін. Відсутність системних 

перетворень, не дозволить залучити в регіони широкий спектр інституційних 

інвесторів, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди та фінансові 

інститути, буде відсутнім інтерес до регіонального ринку з боку іноземних 

інвесторів, національного корпоративного сектора. Відсутність 

диверсифікований структури налагодження інноваційної взаємодії в регіоні, 

розвитку інноваційного потенціалу, стимулів щодо комерціалізації 

інноваційних напрацювань призведе до низького рівня використання 

інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіонів  в Україні в умовах 

децентралізації. 

Прогнозними ключовими показниками інноваційно-інвестиційного 

забезпечення розвитку Волинської області (Key Performance Indicators – КРІ) в 

інерційному сценарії у 2026 р. стануть такі порогові значення значення: 

- витрати на інновації (KPI 1) – 237851,65 тис. грн.; 

- кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень 

і розробок, за категоріями персоналу (KPI 2) – 182 чол.; 

- кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень 

і розробок, які мають науковий ступінь доктора або кандидата наук (KPI 3) – 

165 чол.; 

 - витрати на виконання наукових досліджень і розробок 

за видами робіт, (KPI 4) – 13747,78 тис. грн.; 

- капітальні інвестиції (KPI 5) – 15120,350 млн. грн.; 

- прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці 

Волинської області, (KPI 6) –  228653,40 тис. дол. США. 

Базовий сценарій передбачає часткову реалізацію ініціатив щодо 

підвищення інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону та 

враховує можливі організаційні обмеження, з якими може зіткнутися 
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регіональний ринок прямих інвестицій та реалізації інноваційного потенціалу  

під час структурних перетворень, інституційних трансформацій в контексті 

децентралізації. Підвищення інвестиційного забезпечення розвитку регіону 

можливе за рахунок зміни вектору розвитку ринку інвестиційних ресурсів, що 

підтримується як державою так і місцевими органами влади і разом з 

використанням інноваційного потенціалу стає базовою передумовою для 

реалізації даного сценарію. Формат і обсяги державної підтримки щодо 

формування сприятливого інвестиційного клімату  повинен бути орієнтований 

на створення прозорих умов щодо здійснення бізнес-діяльності як для нових 

суб’єктів так і для діючих. В основі таких трансформацій для досягнення 

якісних характеристик інвестиційного забезпечення, лежить використання 

інституційного ресурсу, в тому числі за рахунок  вдосконалення нормативно-

правового забезпечення, створення стимулів для всіх його учасників, 

використання методів регулювання регіональних ринків, а також активізація 

повноцінної інтеграції в глобальний інвестиційний простір. 

При системних і послідовних зусиллях з боку органів виконавчої влади та 

інститутів інноваційного розвитку може спостерігатися зростання рівня  

національної економіки саме за рахунок інноваційного забезпечення, а 

наростаючий рівень геополітичної уваги до фрагментарності розвитку 

регіональних систем взаємодії та національної інноваційної системи можуть не 

дозволити реалізувати весь комплекс ініціатив щодо розвитку Волинської 

області в умовах децентралізації. 

Часткова реалізація ініціатив щодо інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіону при збереженні націленості органів місцевої 

влади на подальше просування реформи децентралізації буде пов'язана з 

неможливістю досягнення максимальних значень ключових факторів 

ефективності до 2026 р.  В рамках реалізації базового сценарію передбачається, 

що доступ на регіональний ринок отримають практично всі групи 

інституціональних інвесторів, які будуть зацікавлені у використанні потенціалу 
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регіону в тому числі інноваційних розробок та проектів, налагодження 

взаємодії між суб’єктами інноваційних процесів. Сприяння проведенню 

структурних реформ, які створюють основу для масштабування зростання 

регіону в міру ліквідації зовнішніх й внутрішніх обмежень зростання 

регіональної економіки.    При цьому в регіоні як і раніше збережеться дефіцит 

стимулів для повноцінного використання інноваційно-інвестиційного 

забезпечення  розвитку регіону, діяльності інвесторів та можливості нарощення 

фінансування наукових досліджень і розробок за кошти різних бюджетів та 

державних програм відповідно.  

KPI базового сценарію у 2026 р. характеризуються такими значеннями: 

- витрати на інновації (KPI 1) – 314058,83 тис. грн.; 

- кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень 

і розробок, за категоріями персоналу (KPI 2) – 341 чол.; 

- кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень 

і розробок, які мають науковий ступінь доктора або кандидата наук (KPI 3) – 

200 чол.; 

 - витрати на виконання наукових досліджень і розробок 

за видами робіт, (KPI 4) – 21228,73 тис. грн.; 

- капітальні інвестиції (KPI 5) – 18464,250 млн. грн.; 

- прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці 

Волинської області, (KPI 6) –  416022,62 тис. дол. США. 

Оптимістичний сценарій розвитку інвестиційно-інноваційного 

забезпечення відображає результат системного перетворення усіх елементів 

регіональної системи та їх відповідності цільовим показниками розвитку 

держави в цілому.  Зокрема інструментами інноваційного розвитку регіону 

можуть бути форми державної підтримки регіональних програм інноваційного 

розвитку, венчурне інвестування провідних технічних вищих навчальних 

закладів, розвиток інноваційних структур в регіоні; зростання 

поінформованість населення регіону про регіональну інноваційну політику; 
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заходи щодо заохочення співпраці між усіма суб’єктами інноваційного 

розвитку регіону; концентрація зусиль на конкурентоспроможних інноваційних 

напрямках; «стимулювання інновацій шляхом розміщення в технопарках чи на 

підприємствах, при вищих навчальних закладах бізнес-інкубаторів за рахунок 

коштів місцевих бюджетів;  регулювання інноваційного підприємництва 

шляхом надання суб’єктам господарювання податкових пільг, цільових 

субсидій та ін.; сприяння кадровому забезпеченню інноваційних підприємств 

шляхом організації тренінгів, семінарів, стажування» [168]. 

Оптимістичний сценарій передбачає реалізацію значної частини ініціатив 

щодо інвестиційно-інноваційного розвитку Волинської області на основі 

покращення інвестиційного клімату, підвищення ефективності взаємодії 

інституційних одиниць в інноваційному процесі, активізації використання 

інноваційного потенціалу, що призведе до таких значень KPI у 2026 р.:  

- витрати на інновації (KPI 1) – 637861,10  тис. грн.; 

- кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень 

і розробок, за категоріями персоналу (KPI 2) – 562 чол.; 

- кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень 

і розробок, які мають науковий ступінь доктора або кандидата наук (KPI 3) – 

251 чол.; 

 - витрати на виконання наукових досліджень і розробок 

за видами робіт, (KPI 4) – 35936,80 тис. грн.; 

- капітальні інвестиції (KPI 5) – 26127,250 млн. грн.; 

- прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці 

Волинської області, (KPI 6) –  539867,20 тис. дол. США. 

Реперні точки по шести КРІ за відповідними трьома сценаріями 

розраховані автором на основі моніторингу інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку Волинської області і відображені на рисунках 3.12.-3.17 

та у таблиці 3.7. 
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Рис. 3.12. KPI 1 «Витрати на інновації, тис. грн» (побудовано автором) 

 

Рис. 3.13. KPI 2 «Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових 

досліджень і розробок» (побудовано автором) 

 

Рис. 3.14. KPI 3 «Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових 

досліджень і розробок, які мають науковий ступінь доктора або кандидата 

наук» (побудовано автором) 
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Рис. 3.15. KPI 4 «Витрати на виконання наукових досліджень 

 і розробок, тис. грн.» (побудовано автором) 

 

Рис. 3.16. KPI 5 «Капітальні інвестиції, млн. грн.» (побудовано автором) 

 

Рис. 3.17. KPI 6 «Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в 

економіці Волинської області, тис.дол. США» (побудовано автором) 
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Таблиця 3.7 

Реперні точки за шести KPI за трьома сценаріями інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку  

Волинської області 

Показник Сценарій 
Факт План 

2012 2014 2016 2018 2022 2023 2024 2025 2026 

Витрати на інновації, тис. 

грн. 

інерційний 104640,70 192506,30 109213,10 214942,70 206198,34 214111,67 222025,00 229938,32 237851,65 

оптимістичний 104640,70 192506,30 109213,10 214942,70 426401,90 479266,70 532131,50 584996,30 637861,10 

базовий 104640,7 192506,3 109213,1 214942,7 252046,83 267549,83 283052,83 298555,83 314058,83 

Кількість працівників, 

задіяних у виконанні 

наукових досліджень і 

розробок, ос. 

інерційний 441 391 258 317 259 239 220 201 182 

оптимістичний 441 391 258 317 443 473 502 532 561 

базовий 441 391 258 317 329 332 335 338 341 

Кількість працівників, 

задіяних у виконанні 

наукових досліджень 

і розробок, які мають 

науковий ступінь доктора 

або кандидата наук, ос. 

інерційний 115 129 96 152 130 129 147 96 165 

оптимістичний 94 130 147 165 208 219 229 240 251 

базовий 94 130 147 165 173 180 186 193 200 

Витрати на виконання 

наукових досліджень і 

розробок, тис. грн. 

інерційний 15769,90 10188,40 13604,10 18434,70 14150,93 13989,67 13747,78 13828,41 13747,78 

оптимістичний 15769,9 10188,4 13604,1 18434,7 27523,36 29626,72 13909,04 33833,44 35936,80 

базовий 15769,9 10188,4 13604,1 18434,7 19057,60 19600,39 31730,08 20685,95 21228,73 

Капітальні інвестиції, 

млн. грн. 

інерційний 3180,20 3241,70 5985,70 7866,40 11485,860 12394,482 13303,105 14211,727 15120,350 

оптимістичний 3180,2 3241,7 5985,7 7866,4 17706,05 19811,350 21916,650 24021,950 26127,250 

базовий 3180,2 3241,7 5985,7 7866,4 13715,13 14902,407 16089,688 17276,969 18464,250 

Прямі інвестиції 

(акціонерний капітал) з 

країн світу в економіці 

Волинської області, 

тис.дол. США 

інерційний 380500,00 271200,00 225618,31 225897,79 258751,71 251227,13 243702,55 236177,98 228653,40 

оптимістичний 291435,6 341277,3 299630,9 323900 431883,60 458879,50 485875,40 512871,30 539867,20 

базовий 291435,6 341277,3 299630,9 323900 367484,42 379618,97 391753,52 403888,07 416022,62 

Примітка: розраховано автором. 

1
7
3
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Отже, смарт-моделювання інвестиційно-інноваційного забезпечення 

розвитку Волинської області включило в себе процедуру побудови 

багатофакторних лінійних залежностей та двофакторних ліній тренду, а також 

прогнозування на основі реперних точок визначених факторів.   

Визначаючи тенденції розвитку основних показників слід зазначити, що 

саме від органів місцевої влади залежить інтенсивність нарощення факторів 

інвестиційно-інноваційного забезпечення та відповідно розвитку регіону в 

умовах децентралізації. Ключовими напрямами регіональної політики у 

підвищенні використання інноваційного потенціалу має актуалізація 

використання кадрового потенціалу, оскільки саме кількість працівників, 

задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий 

ступінь доктора або кандидата наук має суттєвий вплив на зростання валового 

регіонального продукту. В контексті інвестиційного забезпечення вагому роль 

у забезпеченні розвитку регіону відіграють капітальні інвестиції. 

 

 

3.3. Розвиток державно-приватного партнерства у системі  

інвестиційно-інноваційного забезпечення регіону  

 

Поглиблення децентралізаційних процесів вимагає диверсифікації 

джерел, форм та методів інвестиційно-інноваційного забезпечення реалізації 

пріоритетів соціально-економічного розвитку регіону. Більше того, необхідна 

інституціоналізація механізмів інвестування проєктів оновлення, модернізації, 

реконструкції та технічного переоснащення основного капіталу, які дадуть 

можливість прискорити нарощення вливань фінансових ресурсів у публічний та 

корпоративний сектор, а також у сектор домашніх господарств. 

Як показує передовий іноземний досвід, перспективи соціально-

економічного піднесення територіальних утворень залежать від поєднання 

потенціалу публічного сектора та приватного капіталу, що повною мірою 

забезпечується через реалізацію угод державно-приватного партнерства (ДПП). 
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Саме угоди державно-приватного партнерства виступають дієвою 

альтернативою приватизації інфраструктурних об’єктів та забезпечують 

муніципалізацію територіально-майнових комплексів. Незважаючи на 

багаторічну трансформацію інституціональної архітектоніки національної, 

регіональної та комунальної економіки розвиток державно-приватного 

партнерства не набув необхідних масштабів, тому й не вдається повною мірою 

використати потенціал місцевого самоврядування та регіональних органів 

державної виконавчої влади в частині ефективнішого використання об’єктів 

державної та комунальної власності.  

Актуальність удосконалення інституціональної та методичної бази 

розвитку державно-приватного партнерства також зумовлена законодавчим 

оформленням передачі земель сільськогосподарського призначення державної 

власності у комунальну власність, оскільки це на порядок збільшує 

муніципальні активи, які можуть в поєднанні з підприємницькою активністю 

забезпечити прискорені темпи соціально-економічного піднесення 

адміністративно-територіальних утворень. В економічній літературі поряд з 

категорією «державно-приватне партнерство» дуже часто використовується 

категорія «публічно-приватне партнерство». Саме друге трактування є 

поширеним в іноземній літературі та інституціональному обороті 

високорозвинених країн. 

Більше того, воно якраз і забезпечує необхідну семантичну охопленість 

сутності партнерських відносин між державою та територіальною громадою, з 

однієї сторони, та приватним партнером, – з іншої. У вітчизняному 

законодавстві і державу, і територіальну громаду трактують як державного 

партнера, що є іманентно суперечливим. Поняття «публічний партнер» якраз і 

охоплює і державу в особі державних корпорацій, державних підприємств та 

органів державної виконавчої влади і територіальну громаду в особі органів 

місцевого самоврядування та комунальних підприємств. Але виходячи з того, 

що категорія «публічно-приватне партнерство» не отримала належного 

інституціонального забезпечення у вітчизняному законодавстві та в практиці 
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партнерських відносин і в базовому законодавчому акті [168] використовується 

категорія «державно-приватне партнерство», необхідно вести мову саме про 

розвиток державно-приватного партнерства. Хоча фактично в Україні 

державно-приватне партнерство і є публічно-приватним партнерством.  

Згідно Закону України «Про державно-приватне партнерство», державно-

приватне партнерство – це співробітництво між державою Україна, 

Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі 

відповідних державних органів, що згідно із Законом України «Про управління 

об’єктами державної власності» здійснюють управління об’єктами державної 

власності, органів місцевого самоврядування, Національною академією наук 

України, національних галузевих академій наук (державних партнерів) та 

юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, установ, 

організацій (приватних партнерів) [169].  

Прикметною рисою нормативно-правового забезпечення державно-

приватного партнерства є відсутність системного підходу до інституціоналізації 

основних форм та видів партнерських відносин між державними та приватними 

партнерами. Тим більше, що поглиблення процесів децентралізації, зокрема 

укрупнення адміністративних районів та завершення процесу створення 

об’єднаних територіальних громад, вимагає розширення специфікації тих форм 

партнерських відносин, які даватимуть можливість регіональним органам 

державної виконавчої влади ефективніше використовувати комунальні та 

державні активи. Зокрема стаття 5 Закону України «Про державно-приватне 

партнерство», виокремлює такі форми державно-приватного партнерства як 

концесійний договір, договір управління майном, договір про спільну 

діяльність, інші договори [169]. Таке надмірно узагальнене представлення 

специфікації форм державно-приватного партнерства створює інституціональні 

розриви при формуванні механізму регуляторного впливу на учасників 

партнерських відносин, що по-суті з самого початку створює прецеденти для 

входження в суперечність угод державно-приватного партнерства з іншими 

положеннями господарського права. Відсутність розширеної специфікації форм 
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державно-приватного партнерства в статті 5 відповідного закону також звужує 

інституціональний коридор для передачі в довгострокове користування 

комунальних та державних активів, а також розпоряджання цими активами на 

основі створення статутних та нестатутних об’єднань. Фактично нинішня 

законодавча регламентація форм державно-приватного партнерства суперечить 

класичним атрибутами та сутнісним характеристикам партнерських відносин 

між державою (територіальною громадою) та суб’єктами приватного 

підприємництва, що сформувалися в іноземній та вітчизняній економічній 

літературі. Зокрема, І Запатріна крім узаконених форм виділяє такі форми 

державно-приватного партнерства як оренда та договір про розподіл продукції 

[170]. 

Необхідність інституціоналізації угод державно-приватного партнерства 

випливає з твердження Т.Єфименко про те, що цей інститут вважається 

альтернативою приватизації перш за все у стратегічно важливих для 

національної економіки сферах. Саме ці угоди забезпечують об’єднання 

ресурсів держави і приватного сектора, а також компенсують «провали» ринку 

та держави і завдяки чому досягається синергійний ефект [171]. 

На думку О.Полякової, Т.Ліпської та О.Кучинської, державно-приватне 

партнерство є одним із сучасних механізмів залучення фінансування до 

державного бюджету, що діє через партнерство органів влади та одним або 

декількома приватними підприємствами. Взаємодія державного та приватного 

сектору заснована на договорі співробітництва між органами державної влади 

та приватними підприємствами, при якому ресурси обох сторін об’єднуються з 

розподілом відповідальності та відшкодувань для довгострокової співпраці 

[172]. 

Є.Нагорний розглядає укладання угод державно-приватного партнерства 

через призму ефективності реалізації інвестиційних проектів, зокрема через 

призму задоволення інтересів інвесторів та стейкхолдерів [173].  

В умовах, коли об’єднані територіальні громади отримали значні 

повноваження як в частині управління комунальними активами, так і в частині 
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підвищення концентрації місцевих фінансів та коли національна економіка 

перебуває в стані рецесії, роль державно-приватного партнерства підвищується, 

в першу чергу, як ефективної форми інвестиційного забезпечення потреб 

соціально-економічного розвитку територіальних громад, особливо громад 

базового рівня. На переконання І.Запатріної, потенціал для розвитку 

партнерських відносин, особливо в умовах послаблених економік внаслідок 

фінансово-економічної кризи, надзвичайно високий [170]. 

Маркером латентного стану реалізації угод державно-приватного 

партнерства, зокрема концесійних договорів, є символічна величина по мірках 

нашої країни концесійних платежів, які надходять до Зведеного бюджету 

України. Концесійні платежі стягуються як за користування об’єктами 

державної власності, так і об’єктами комунальної власності. За період 2011-

2020 років в динаміці надходжень концесійних платежів до Зведеного бюджету 

України як за користування об’єктами державної власності, так і за 

користування об’єктами комунальної власності не спостерігається чітко 

вираженого спадного чи зростаючого тренду, що свідчить про високий рівень 

турбулентності в питаннях укладання угод між державними (комунальними) та 

приватними партнерами. В цілому за аналізований період до публічних 

бюджетів надійшли символічні суми концесійних платежів. Зокрема у 2011 

році до Зведеного бюджету України надійшло 3 млн грн концесійних платежів 

за користування об’єктами комунальної власності, у 2014 році – 8,7 млн грн, у 

2017 році – 12,9 млн грн, у 2020 році – 7,3 млн грн. Суттєво не вплинуло на 

динаміку надходжень концесійних платежів за користування об’єктами 

комунальної власності і прискорення в 2016-2020 роках процесів поглиблення 

децентралізаційних процесів (рис. 3.18).  
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Рис. 3.18. Надходження концесійних платежів до Зведеного бюджету України у 2011-2020 роках (розраховано 

автором за даними Державної казначейської служби України)  
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Основна причина полягає в тому, що законодавство про угоди державно-

приватного партнерства є надмірно уніфікованим і не закладає необхідних 

стимулів для органів місцевого самоврядування щодо укладання угод з 

приватними партнерами як щодо розбудови інфраструктурних об’єктів, так і 

щодо модернізації індустрії поводження з відходами.  

Не корелює з тенденцією надходжень концесійних платежів за 

користування об’єктами комунальної власності до Зведеного бюджету України 

тенденція надходжень названих платежів за користування об’єктами державної 

власності. Зокрема у 2011 році надходження концесійних платежів за 

користування об’єктами державної власності становили 0,3 млн грн, у 2014 році 

– 3,6 млн грн, у 2017 році – 7,0 млн грн, у 2020 році – 0,006 млн грн. Основною 

причиною надходжень мізерних сум концесійних платежів за користування 

об’єктами державної власності виступила нерозвиненість концесійного 

законодавства. 

За окремі роки часового інтервалу 2011-2020 років спостерігався значний 

варіаційний розрив у величині питомих ваг концесійних платежів за 

користування об’єктами державної власності та концесійних платежів за 

користування об’єктами комунальної власності в загальних надходженнях 

концесійних платежів до Зведеного бюджету України. В цілому ж частка 

концесійних платежів за користування об’єктами комунальної власності 

переважала. Тобто сьогодні спостерігається в цілому місцева зорієнтованість 

концесійних договорів, а не концесійний режим користування активами, які 

перебувають у державній власності. 

Ураховуючи поглиблення процесів децентралізації, зокрема завершення 

процесу створення об’єднаних територіальних громад, виникає необхідність в 

диверсифікації джерел інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку 

територіальних утворень. В регіонах аграрної спеціалізації, де спостерігається 

низький рівень концентрації фінансових ресурсів та відсутні полюси 

промислового росту, важливого значення набуває нарощення інвестиційних 

вливань в реалізацію інноваційних проектів, що дасть можливість використати 
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наявні резерви соціально-економічного піднесення регіонів та територіальних 

громад. В такій групі регіонів інвестиційна активність значною мірою 

визначається політикою органів місцевого самоврядування та органів 

регіональної виконавчої влади в частині підвищення інвестиційної 

привабливості державних та комунальних активів.  

Більше того, відсутність потужних промислових центрів вимагає 

використання різноманітних інституціональних форм підприємницької 

діяльності, зокрема форм, які дають можливість поєднати зусилля держави і 

місцевого самоврядування та суб’єктів приватного підприємництва. 

Ефективною формою інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку 

регіону виступає укладання угод державно-приватного партнерства, що дасть 

можливість поєднати потенціал держави і місцевого самоврядування з 

потенціалом підприємницького сектора. Водночас наявна специфікація сфер 

застосування угод державно-приватного партнерства не дає можливості 

регіональним та місцевим органам влади повною мірою використати наявні 

резерви для підвищення рівня підприємницької активності та залучення 

інвестицій в інноваційні проекти. 

З огляду на поглиблення децентралізаційних процесів та перенесення 

центрів тяжіння у діловій активності публічного сектора на рівень 

територіальних громад і наявність численних екзогенних та ендогенних ризиків 

у зв’язку з інституціоналізацією права приватної власності на 

сільськогосподарські земельні активи і черговою фазою великої приватизації, 

сьогодні виникла необхідність у диверсифікації форм та видів державно-

приватного партнерства, щоб розширити інституціональний коридор діяльності 

органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в 

частині користування та розпоряджання державними та комунальними 

активами, а також в частині їх спільного використання із суб’єктами 

підприємницької діяльності або ж передачі в короткострокове та довгострокове 

користування приватним партнерам.  
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Для такої диверсифікації також сформувалися необхідні інституціональні 

передумови, котрі випливають з адміністративно-територіальної реформи, 

реформи децентралізації влади і місцевого самоврядування, а також оновлення 

законодавчого підґрунтя передачі в оренду державних та комунальних 

майнових комплексів (рис. 3.20).  

Однією із сприятливих інституціональних передумов диверсифікації форм 

та видів державно-приватного партнерства є укрупнення адміністративних 

районів, що розширює ареал регуляторного впливу районних державних 

адміністрацій на здійснення окремих видів діяльності на основі використання 

державних та комунальних активів і які потребують залучення приватних 

партнерів.  

Такими видами діяльності в адміністративних районах, особливо районах, 

де домінує поселенська сільська мережа, є здійснення комплексу 

агролісомеліоративних робіт, зокрема створення захисних лісосмуг, для 

упередження проявів вітрової ерозії ґрунтів; розбудова індустрії поводження з 

відходами як побутовими, так і відходами сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва.  

Така індустрії поводження з відходами сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва має передбачати створення матеріально-

технічної бази збору, сортування та переробки відходів і виготовлення на їх 

основі різноманітних видів твердого біологічного палива у вигляді пелет та 

брикетів, що має вагоме значення для забезпечення населених пунктів 

енергетичними ресурсами з відновних джерел.  

Також укрупнення адміністративних районів супроводжується 

підвищенням рівня концентрації фінансових ресурсів у районних бюджетах, що 

відповідно створює додатковий ресурс для фінансування об’єктів господарської 

інфраструктури на основі поєднання ресурсно-виробничого потенціалу з 

приватним партнером.  
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Рис. 3.19. Передумови диверсифікації форм державно-приватного партнерства в системі інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіонів (розроблено автором) 
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Ще більш вагомою інституціональною передумовою для диверсифікації 

угод державно-приватного партнерства є завершення процесу створення 

об’єднаних територіальних громад, які поряд з додатковим ресурсом на 

розвиток місцевої інфраструктури, що надходить з державного бюджету, 

отримують додатковий ресурс у вигляді підвищення рівня концентрації 

податків, зборів та неподаткових платежів на рівні бюджетів місцевого 

самоврядування, що підвищує можливості виконавчих комітетів місцевих рад 

вступати в партнерські відносини із суб’єктами приватного підприємництва в 

частині реалізації проектів оновлення, модернізації та реконструкції місцевої 

інфраструктури. На рівні територіальних громад важливого значення набуває 

укладання угод державно-приватного партнерства щодо розбудови індустрії 

поводження з побутовими відходами як з метою збереження і зміцнення 

місцевих природних ландшафтів, недопущення забруднення повітря, 

упередження небезпечного впливу на природні водні джерела, так і з метою 

створення ресурсної бази для виробництва газоподібного біологічного палива, 

яке є дешевшим за традиційні види палив, виготовлених з викопних 

вуглеводнів, що частково дасть змогу вирішити проблему забезпечення 

енергетичних потреб населених пунктів та домогосподарств.  

Важливою складовою укладання угод державно-приватного партнерства 

на рівні територіальних громад є також участь в партнерських відносинах з 

приватним бізнесом комунальних підприємств, які здійснюють розпоряджання 

та користування певним видом муніципальних активів. Це зокрема об’єкти 

водопостачання та водовідведення, колекторно-дренажні системи, фільтраційні 

поля. Комунальні підприємства, володіючи певною матеріально-технічною 

базою та певним обсягом обігових коштів у переважній більшості перманентно 

відчувають інвестиційний дефіцит, що не дає їм можливості забезпечити 

інноваційно-технологічну модернізацію комунальної інфраструктури. 

Укладаючи угоди державно-приватного партнерства комунальні підприємства 

на основі обумовлених в цій угоді зобов’язань сторін отримують можливість 

користуватися фінансовими та матеріальними ресурсами приватного партнера 
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та поступово впроваджувати у практику господарської діяльності інноваційні 

технології, зокрема у сферу водозабезпечення, водовідведення, водоочистки, 

поводження з відходами, здійснення гідромеліоративних та 

агролісомеліоративних заходів. 

Потенціал об’єднаних територіальних громад в частині укладання угод 

державно-приватного партнерства значно збільшився після схвалення 

законопроекту №2194 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та 

інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин» [174], який передбачає передачу 

земель сільськогосподарського призначення державної власності поза межами 

населених пунктів у комунальну власність територіальних громад. Також даний 

законодавчий акт фактично робить територіальні громади основним суб’єктом 

регуляторного впливу на земельні відносини, передаючи їм левову частку 

повноважень Держгеокадастру. За експертними оцінками територіальні 

громади отримають близько 5 млн га сільськогосподарських земель державної 

власності поза межами населених пунктів, що створить значний територіальний 

ресурс для активізації ділової активності, посиленням процесів урбанізації, 

розвитку аграрного підприємництва та багатьох видів несільськогосподарської 

діяльності.  

Зокрема, станом на 31 грудня 2020 року Держгеокадастр вже передав із 

державної у комунальну власність 1 251 територіальної громади понад 2 млн га 

земель. Передача земель здійснювалася на виконання Указу Президента 

України від 15 жовтня 2020 р. №449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення 

реформ у сфері земельних відносин» у межах реалізації земельної реформи 

[175]. Об’єднані територіальні громади отримають можливість здавати в оренду 

землі сільськогосподарського призначення, продавати ці землі місцевим 

фермерам та особистим селянським господарствам, змінювати цільове 

призначення задля розвитку несільськогосподарських видів діяльності та 

прискорення процесів урбанізації. Це також створює вагоме матеріальне та 

територіальне підґрунтя для нарощення комунального сектора місцевої 
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економіки, що однозначно позитивно відобразиться на збільшенні надходжень 

до місцевих бюджетів по ряду позицій. 

Додатковим підґрунтям для розширення сфери застосування угод 

державно-приватного партнерства стало оновлення законодавства про оренду 

державного та комунального майна, зокрема схвалення Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна» [176]. Даний законодавчий акт 

усуває ряд інституціональних бар’єрів, які заважали дотриманню принципів 

прозорості та конкурентності при передачі державних та комунальних активів в 

оренду суб’єктам підприємницької діяльності. Більше того, означений закон 

передбачає усунення практики здійснення вивчення попиту на вакантне майно 

шляхом публікації оголошення в друкованих засобах масової інформації та на 

численних веб-сайтах орендодавців (вакантне майно шукатиме потенційних 

орендарів на єдиній загальнонаціональній онлайн-платформі ProZorro. 

Продажі); позбавлення чиновників права отримувати заяви від потенційних 

орендарів в процедурі вивчення попиту, яка скасовується; усунення практики 

проведення конкурсів на право оренди майна конкурсними комісіями, 

складеними із чиновників Фонду державного майна, міністерств та відомств, 

структурних підрозділів виконавчих органів місцевих рад або депутатів 

місцевих рад; Замість конкурсів будуть проводитись електронні аукціони в 

електронній торговій системі ProZorro. Продажі; втрату права на отримання 

майна без аукціону громадських організацій ветеранів для діяльності іншої, ніж 

для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів [177]. Перераховані 

нововведення щодо оренди державного та комунального майна, які 

регламентуються означеним законом, дадуть можливість забезпечити конкурсні 

та прозорі засади у визначенні найефективнішого орендаря державного та 

комунального майна як з точки зору його раціонального та цільового 

використання, так і з точки зору отримання відповідного фіскального ефекту 

для публічних бюджетів. 

Виходячи з перерахованих сприятливих інституціональних передумов 

для диверсифікації угод державно-приватного партнерства, першочергового 
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значення набуває внесення відповідних змін до Закону України «Про державно-

приватне партнерство» щодо інституціоналізації основних форм державно-

приватного партнерства. Виходячи з передового іноземного досвіду та 

теоретичних напрацювань вітчизняних вчених, вважаємо, що варто узаконити 

дві форми державно-приватного партнерства. Перша форма передбачає 

передачу державних та комунальних активів у користування на основі 

відповідної специфікації видів партнерських відносин: концесії, оренди, угод 

про розподіл продукції, договорів лізингу, договорів управління майном. Друга 

форма передбачає створення статутних та нестатутних об’єднань за участю 

державних (комунальних) та приватних партнерів через укладання договорів 

про спільну діяльність, створення асоціацій, кластерних утворень, створення 

спільних підприємств. Це є принципова позиція, яка має бути врахована у 

вітчизняному законодавстві, щоб внести чіткість щодо конкретних видів 

партнерських відносин і тим самим усунути інституціональні пастки та 

інституціональні розриви у використанні державних та приватних активів.  

Незважаючи на те, що світова практика довела високу ефективність 

концесійного режиму розбудови інфраструктурних об’єктів та користування 

певними видами матеріальних активів, в Україні реалізація інвестиційних та 

інноваційних проєктів на основі концесії не набула навіть критично необхідних 

масштабів через надмірну кількість законодавчих та нормативних прогалин в 

Законі України «Про концесії» [178], який був прийнятий у 1999 році. 

Під час прийняття даного закону у 1999 році в Україні ніхто не розумів, 

що таке концесія, а також як такі проєкти потрібно розробляти та 

реалізовувати. Таким чином, більшість проєктів були неуспішними та не 

підпадали під поняття концесії в міжнародному розумінні. Це були так звані 

«концесії по-українськи». Незважаючи на перспективні можливості залучення 

інвестора, цей механізм не набув популярності, оскільки не було зрозуміло, чим 

концесія відрізняється від інших процедур державно-приватного партнерства. 

Також існували труднощі у процесі укладення концесійного договору [179]. З 

огляду на це давно вже визрівала необхідність прийняття нового закону, що 
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регламентуватиме укладання концесійних договорів. Такий закон було 

прийнято у 2019 році на основі використання передового іноземного досвіду та 

врахування ретроспективи реалізації інвестиційних проєктів на основі концесії 

в Україні, починаючи з 1999 року [180]. При виборі пріоритетів укладання 

концесійних договорів держава та територіальні громади мають враховувати 

численні ризики, оскільки мова йде про передачу в користування суб’єктам 

підприємницької діяльності, зокрема іноземним, життєво необхідних об’єктів 

виробничої інфраструктури. Тому концесія не може поширюватися на передачу 

територіальних ресурсів та тих ресурсів, які забезпечують стійкість природних 

біогеоценозів і фактично визначають сприятливі умови для життєдіяльності 

місцевого населення.  

Важливою складовою диверсифікації угод державно-приватного 

партнерства є повноцінна інституціоналізація у вітчизняному законодавстві 

угод про розподіл продукції, які є надзвичайно поширеними у практиці 

діяльності в різних країнах світу. Угоди про розподіл продукції – це такий вид 

угоди, що передбачає розподіл природних ресурсів між іноземною видобувною 

компанією (підрядником) і державним підприємством (державною стороною), 

яке уповноважує підрядника здійснити розвідувальні роботи та забезпечити 

експлуатацію родовищ в межах конкретної території. Прикметною рисою 

укладання угод про розподіл продукції, є те, що вони укладаються на тривалий 

термін (від двадцяти до п’ятдесяти років). Для України, де спостерігається 

високий рівень енергомісткості національної економіки, та відчувається 

перманентний дефіцит енергоносіїв власного виробництва, надзвичайно 

важливим є застосування такого виду угод про державно-приватне партнерство, 

щоб залучити інвестиції великих іноземних надрокористувачів у розвідку, 

освоєння та видобуток корисних копалин в Україні. Переваги таких угод 

полягають в тому, що державний партнер є безпосереднім учасником процесу 

господарського освоєння мінерально-сировинного потенціалу і забезпечує 

контроль за діяльністю іноземного партнера в частині дотримання ним 

господарського та природоохоронного законодавства.  
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Перспективним видом державно-приватного партнерства, побудованим 

на основі передачі у користування державних та комунальних активів, є договір 

управління майном, який передбачає передачу однією стороною (установником 

управління) другій стороні (управителеві) на певний строк майна в управління. 

Обов’язок другої сторони здійснювати від свого імені управління майном в 

інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача) 

[181]. Даний вид державно-приватного партнерства є цінним тим, що 

установником управління виступають комунальні підприємства, які з метою 

покращення умов утримання та обслуговування можуть передавати 

управителеві майно громади в управління. Це з однієї сторони дасть 

можливість обтяжливе для муніципалітетів утримання комунальних об’єктів 

передати приватному оператору, а з іншої – підвищить рівень обслуговування і 

утримання такого роду об’єктів.  

За нинішніх умов неусталеності інститутів розвитку регіонів та 

територіальних громад пріоритетною є участь органів державної виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування в діяльності статутних та 

нестатутних об’єднань за участю державних (комунальних) та приватних 

партнерів через реалізацію договорів про спільну діяльність, створення 

асоціацій та кластерів, створення спільних підприємств. Саме за нинішнього 

рівня турбулентності вітчизняного законодавства перевага має надаватися даній 

формі державно-приватного партнерства. У міру визрівання інституціональних 

передумов функціонування комунального сектора економіки та реформи 

системи корпоративного управління доцільно надавати перевагу тим формам 

державно-приватного партнерства, які базуються на передачі прав 

користування державних та комунальних активів.  

В контексті прискорення інноваційних процесів в системі соціально-

економічного розвитку регіонів найбільш прийнятною формою державно-

приватного партнерства є кластерні утворення, які передбачають нестатутну 

співпрацю органів державної виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, закладів вищої освіти, проектних організацій, фінансово-
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банківських установ та виробничих підприємств. Саме в кластерному утворенні 

забезпечується реальна взаємодія сектору державного та муніципального 

управління з підприємницькими структурами та освітянськими закладами. 

Структуроутворюючим елементом кластерного утворення є інноваційне ядро. 

Інноваційним ядром, як правило, виступають виробничі підприємства, які є 

основою територіального комплексоутворення. Участь органів місцевої влади в 

кластерах, призначенням котрих є покращення надання соціально значущих 

послуг та виробництво конкурентоспроможної продукції, забезпечує 

спрощення доступу виробничих підприємств до територіальних ресурсів та до 

різного роду комунікацій. Виходячи з досвіду функціонування кластерів в 

окремих регіонах України, необхідно відмітити, що саме цей вид державно-

приватного партнерства забезпечує реальну інтеграцію освіти, науки та 

виробництва і прискорює продукування і впровадження інновацій та фактично 

перетворює заклади вищої освіти у полюси росту регіональної економіки.  

Внесення відповідних змін до Закону України «Про державно-приватне 

партнерство», зокрема щодо інституціоналізації форм та видів партнерських 

відносин і тим самим формування сучасного інституціонального підґрунтя для 

імплементації передового іноземного досвіду укладання угод державно-

приватного партнерства у вітчизняну практику регіонального та місцевого 

розвитку спрямоване на те, щоб підвищити фіскальну віддачу використання 

державних та комунальних активів через зростання надходжень концесійних та 

орендних платежів, надходжень частини чистого прибутку державних та 

комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань до публічних бюджетів, а 

також забезпечити збільшення обсягів залучення іноземних та вітчизняних 

приватних інвестицій в модернізацію комунальної інфраструктури, що у 

підсумку призведе до створення додаткових робочих місць, диверсифікації 

регіональної економіки та модернізації комунальної інфраструктури.  

Аксіоматичним є факт того, що нової якості соціально-економічного 

розвитку територіальних утворень можна досягти за рахунок впровадження 

інноваційних форм розвитку господарства адміністративних областей та 
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районів, а також об’єднаних територіальних громад. За нинішніх умов 

тотального бюджетного дефіциту як на загальнонаціональному, так і в 

більшості випадків на регіональному та місцевому рівнях досягти позитивних 

зрушень в частині розбудови комунальної інфраструктури та модернізації 

підприємств державного та комунального сектора можна через диверсифікацію 

угод державно-приватного партнерства.  

Виходячи з рівня інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів України 

та враховуючи резерви [182, 183], які містить підвищення ефективності 

використання державних та комунальних активів для соціально-економічного 

піднесення територіальних утворень, пріоритетними напрямами впровадження 

угод державно-приватного партнерства як інструменту інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку адміністративних областей та 

територіальних громад виступають: 

- організація, виробничо-технічне та інфраструктурне забезпечення 

будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб шляхом встановлення 

модульних будинків та будівництва тимчасового житла; 

- інвестиційно-інноваційне забезпечення виробництва та впровадження 

енергозберігаючих технологій, здійснення капітального ремонту житлових 

будинків, повністю чи частково зруйнованих внаслідок бойових дій на 

території проведення антитерористичної операції; 

- реінжиніринг територій (населені пункти, сільськогосподарські 

угіддя, лісові землі) та комунальної інфраструктури (системи водопостачання, 

водовідведення, теплопостачання, електропостачання), постраждалих внаслідок 

бойових дій;  

- інтеграція освіти, науки та виробництва через встановлення 

партнерських відносин між закладами вищої освіти, науково-дослідними 

установами та виробничими підприємствами щодо надання освітніх, науково-

технічних та консалтингових послуг як важливої передумови формування 

полюсів росту в регіонах України; 
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- налагодження розвідки, освоєння та видобутку корисних копалин, в 

першу чергу корисних копалин місцевого значення як важливої передумови 

зменшення дефіциту викопних вуглеводнів та інших видів паливно-

енергетичних ресурсів; 

- модернізація систем водопостачання, водовідведення, водоочистки, 

оновлення колекторно-дренажних систем та очисних споруд, впровадження 

нових систем водопідготовки на підприємствах комунального водопостачання 

та на промислових і сільськогосподарських підприємствах; 

- реконструкція міжгосподарських та внутрішньогосподарських мереж 

гідротехнічних споруд зрошувальних та осушувальних систем, оновлення 

протипаводкових, протиповеневих дамб, розбудова інфраструктури 

упередження шкідливої дії вод на населені пункти та сільськогосподарські 

угіддя; 

- розбудова індустрії поводження з побутовими та промисловими 

відходами через модернізацію і реконструкцію діючих, а також створення 

нових полігонів складування відходів для подальшої їх утилізації, захоронення 

чи спалення, в тому числі і використання в якості ресурсної бази для 

виробництва газоподібного біологічного палива; 

- формування біоенергетичних сегментів в аграрному та лісовому 

секторах через налагодження регіональних систем збору, сортування та 

переробки відходів сільськогосподарського, лісогосподарського та 

деревообробного виробництва для виготовлення паливних деревних продуктів 

як альтернативного забезпечення енергетичних потреб територіальних громад; 

- здійснення агролісомеліоративних робіт, зокрема створення захисних 

лісосмуг, з метою упередження екологодеструктивних та природоруйнівних 

процесів у сільськогосподарському землекористуванні. 

Отже, проблеми налагодження співпраці з питань інновацій в Україні [184] 

на засадах державно-приватного партнерства можна вважати одним з основних 

напрямів активізації інвестиційно-інноваційної діяльності у регіонах нашої 

країни в умовах децентралізації, що посилить низькі позиції України в 
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міжнародній інвестиційній [185] та інноваційній діяльності, створить умови 

нарощення інвестиційного потенціалу для запровадження інновацій, сприятиме 

підвищенню конкурентоспроможності національної та регіональної економіки, 

забезпечить її структурне оновлення та динамічний розвиток. 

 

 

Висновки до третього розділу 

 

1. Запропоновано стратегічну концепцію та обґрунтовано алгоритм вибору 

стратегії інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіонів держави. 

Побудовано поле взаємозв’язків рівнів інвестиційного та інноваційного 

забезпечення розвитку регіонів України за підсумками інтегральних оцінок, 

відповідно до чого проведено позиціонування регіонів України у матриці 

вибору типу інноваційно-інвестиційної стратегії. Обґрунтовано вибір 

інвестиційно-інноваційної стратегії для груп регіонів України на основі їх 

позиціонування у матриці вибору типу стратегії. 

2. Смарт-моделювання інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку 

регіону показало, що найбільш вагомими щодо внеску у змінний фактор – 

валовий регіональний продукт мають такі показники як капітальні інвестиції, 

витрати на виконання наукових досліджень і розробок, кількість працівників, 

задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають наукові 

ступені. Тобто кадрова політика повинна бути пріоритетним напрямом у 

реалізації стратегії розвитку регіону в умовах децентралізації, оскільки 

збільшення цих показників призведе до соціально-економічного розвитку 

регіону.  

3. На основі системного аналізу інерційного, базового та оптимістичного 

сценаріїв нарощення інвестиційного та інноваційного забезпечення розвитку 

регіону визначено механізми та тенденції зміни найбільш значущих індикаторів 

інноваційно-інвестиційного забезпечення, що стали інструментами, 

використання яких дасть змогу отримати максимальний позитивний ефект 
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щодо соціально-економічного розвитку регіону в умовах децентралізації. 

Оптимістичний сценарій розвитку інвестиційно-інноваційного забезпечення 

відображає результат системного перетворення усіх елементів регіональної 

системи та їх відповідності цільовим показниками розвитку держави в цілому.  

5. Визначено, що інструментами інноваційного розвитку регіону можуть 

бути форми державної підтримки регіональних програм інноваційного 

розвитку, венчурне інвестування провідних технічних вищих навчальних 

закладів, розвиток інноваційних структур в регіоні; зростання 

поінформованість населення регіону про регіональну інноваційну політику; 

заходи щодо заохочення співпраці між усіма суб’єктами інноваційного 

розвитку регіону; концентрація зусиль на конкурентоспроможних інноваційних 

напрямках; активізація створення технопарків, бізнес-інкубаторів;  підтримка 

інноваційного підприємництва через інструментарій податкових пільг, цільових 

субсидій.  

6. Встановлено, що в умовах бюджетного дефіциту, укладання угод 

державно-приватного партнерства дасть можливість забезпечити впровадження 

інноваційних форм розвитку господарства регіонів та територіальних громад, 

тобто перспективи соціально-економічного розвитку  регіону залежать від 

поєднання потенціалу публічного сектора та приватного капіталу, що повною 

мірою забезпечується через реалізацію угод державно-приватного партнерства, 

характерною рисою якого сьогодні в Україні є відсутність системного підходу 

до інституціоналізації основних форм та видів партнерських відносин. 

7. Виявлено, що сприятливими інституціональними передумовами для 

диверсифікації форм державно-приватного партнерства, є: укрупнення 

адміністративних районів, завершення процесу створення об’єднаних 

територіальних громад, земельна та бюджетна децентралізація, оновлення 

законодавства про оренду державного та комунального майна.  

8. Обґрунтовано, що у вітчизняному законодавстві необхідно 

інституціоналізувати дві основні форми державно-приватного партнерства: 1) 

передача державних та комунальних активів у користування; 2) створення 
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статутних та нестатутних об’єднань за участю державних (комунальних) та 

приватних партнерів.  

9. Встановлено, що основними видами державно-приватного партнерства, 

яке передбачає передачу державних та комунальних активів у користування, 

виступають: концесія, оренда, угоди про розподіл продукції, договір управління 

майном. Доведено, що до основних видів державно-приватного партнерства, 

яке передбачає створення об’єднань державних (комунальних) та приватних 

партнерів, відносяться: договір про спільну діяльність, асоціація, кластер, 

створення спільних підприємств.  

Одержані результати, що висвітлені в розділі 3, опубліковано в працях 

автора [186, 189, 190, 192, 195]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення та подано нове 

вирішення наукового завдання – розробки механізмів інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіонів в умовах децентралізації. У 

процесі дослідження зроблено такі висновки. 

1. Обґрунтовано концептуальні засади інвестиційно-інноваційного 

розвитку регіону, які визначають його сфери, об’єкти, нормативно-правову 

базу, інституційне середовище, джерела, принципи, умови та ефекти. На цій 

основі визначено економічний зміст категорії «інвестиційно-інноваційне 

забезпечення розвитку регіону» в контексті взаємодії явищ, об’єднаних у даній 

категорії, а також розгляду й встановлення діалектичних взаємозв’язків 

«інвестиції – інновації» та «інвестиційно-інноваційного забезпечення – 

розвиток регіону». 

2. Розроблено комплексний підхід до ідентифікації інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку територій в умовах децентралізації. 

Зокрема, на основі аналізу кращих практик у нарощенні інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіону, визначено, що ефективність 

територіальних громад значною мірою визначається тим, наскільки 

результативно вони використовують власний потенціал і якими ресурсами він 

підкріплений. Систематизовано інструментальну базу інвестиційно-

інноваційного забезпечення територій в умовах децентралізації з врахуванням 

їх основних характеристик, спрямування, супутніх ризиків і можливих форм 

реалізації. Проведене дослідження наголошує на важливості нарощення 

інвестиційно-інноваційного забезпечення для територій, що зазнали 

децентралізаційних змін.  

3. Проведено аналіз світового досвіду інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіону в умовах децентралізації. Встановлено, що США 

і Японія є лідерами на світовому ринку щодо інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіону. Цим процесам сприяють інституції, які 
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забезпечують стимулюючі процеси на державному рівні та через публічно-

приватне партнерство. Обґрунтована доцільність планомірної імплементації 

найкращих світових практик запровадження досвіду інвестиційно-

інноваційного забезпечення розвитку регіону в умовах децентралізації на 

українські реалії. 

4. Розроблено методичний підхід до діагностики інвестиційно-

інноваційного розвитку регіону, який базується на методології інтегрального 

індексного оцінювання й передбачає розрахунок індивідуальних, групових та 

інтегрального індексів, формування матриці можливих типів стратегій залежно 

від результатів групування регіонів. 

5. Здійснено аналіз абсолютних обсягів інвестицій в регіонах України, 

виявлено джерела їх фінансування, а також здійснено інтегральну оцінку 

інвестиційного забезпечення за таким критеріями, як концентрація 

інвестиційних ресурсів, диверсифікованість джерел залучення коштів для 

інвестування та ефективність інвестування, що дало змогу виявити регіони з 

порівняно високим, середнім та порівняно низьким рівнем інвестиційного 

забезпечення. В результаті проведеної діагностики інвестиційного забезпечення 

розвитку регіонів України, виокремлено визначальні фактори впливу на даний 

процес, моніторинг зміни яких дозволить розробляти ефективні та раціональні 

стратегії забезпечення інвестиційної діяльності на регіональному рівні. 

6. Проведено інтегральну оцінку рівня інноваційного забезпечення 

розвитку регіонів, за підсумками якої виявлено, що переважна більшість 

регіонів характеризуються порівно низьким рівнем, тоді як тільки Запорізька, 

Сумська, Харківська області та м. Київ забезпечили порівняно високий рівень. 

За географічним принципом особливу увагу потрібно звернути увагу на 

необхідність першочергової реалізації антикризових заходів щодо регіонів 

Західної України, які демонструють переважно низький рівень інноваційного 

забезпечення розвитку.  

7. Обґрунтованою механізм вибору стратегії інвестиційно-інноваційного 

забезпечення розвитку регіонів. На основі досягнутих інтегральних індексів 
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інвестиційного та інноваційного забезпечення розвитку регіонів України, 

проведено їх позиціонування у матриці вибору типу інвестиційно-інноваційної 

стратегії, що дозволило сформувати її базові положення для усіх груп регіонів 

України з цією матриці. 

8. Результати смарт-моделювання інвестиційно-інноваційного розвитку 

регіону на базі кореляційно-регресійної моделі залежності валового 

регіонального продукту від інвестиційно-інноваційного забезпечення, 

дозволили визначити мультиплікативний ефект впливу витрат на інновації, 

кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень, які мають 

науковий ступінь, витрат на виконання наукових досліджень і розробок, 

капітальних і прямих іноземних інвестицій на розвиток економіки регіону. 

Побудовані багатофакторні лінійні рівняння та двофакторні  регресійні 

залежності, а також проведений системний аналіз інерційного, базового та 

оптимістичного сценаріїв нарощення інвестиційного та інноваційного 

забезпечення розвитку регіону дали можливість визначити визначальні фактори 

впливу інвестиційно-інноваційного забезпечення на соціально-економічний 

розвиток регіону в умовах децентралізації, якими є кадровий науковий 

потенціал та капітальні інвестиції. 

9. Встановлено, що перспективи соціально-економічного піднесення 

територіальних утворень залежать від поєднання потенціалу публічного 

сектора та приватного капіталу, що повною мірою забезпечується через 

реалізацію угод державно-приватного партнерства, які виступають дієвою 

альтернативою приватизації інфраструктурних об’єктів та забезпечують 

муніципалізацію територіально-майнових комплексів. Визначено, що у 

теперішніх умовах сформувалися сприятливі інституціональні передумови для 

диверсифікації форм державно-приватного партнерства, як складової 

інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону.  
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Додаток А 

Таблиця А.1 

Показники інвестиційного забезпечення розвитку регіонів України за критерієм "Концентрація інвестиційних 

ресурсів" за 2017-2019 рр. 

Регіони 

Капітальні інвестиції в 

матеріальні активи в розрахунку 

на 1 особу, грн 

Капітальні інвестиції в 

нематеріальні активи в розрахунку 

на 1 особу, грн 

Капітальні інвестиції в 

житлові будівлі в розрахунку 

на 1 особу, грн 

Прямі іноземні інвестиції 

(акціонерний капітал) в 

розрахунку на 1 особу, дол. 

США 
2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Вінницька 6921 10424 9865 79 115 131 822 980 974 0,114 0,127 0,143 
Волинська 6185 7525 12112 87 61 38 1600 2094 1911 0,237 0,242 0,248 
Дніпропетровська 12243 17073 20442 223 250 168 366 264 212 1,081 1,146 1,108 
Донецька 3443 5547 6641 262 585 650 65 73 66 0,296 0,267 0,311 
Житомирська 5563 6067 6437 42 40 70 568 566 488 0,175 0,185 0,193 
Закарпатська 4163 5454 7266 14 67 24 1465 1983 2372 0,252 0,259 0,273 
Запорізька 8556 8150 8450 148 227 174 203 276 135 0,499 0,531 0,531 
Івано-Франківська 6469 6095 6418 39 48 53 1654 1421 1532 0,600 0,658 0,653 
Київська 17559 20990 26792 224 290 648 4735 4762 5302 0,870 0,902 0,901 
Кіровоградська 6919 6674 7851 42 78 83 248 208 224 0,061 0,074 0,074 
Луганська 1386 1318 1476 9 12 21 90 68 53 0,200 0,203 0,204 
Львівська 8661 9614 10925 158 144 185 1698 2005 2037 0,329 0,368 0,377 
Миколаївська 8789 8035 10859 59 85 65 332 327 289 0,186 0,181 0,196 
Одеська 8281 8703 8344 115 131 337 987 1151 1208 0,515 0,505 0,526 
Полтавська 10440 12113 16001 209 303 220 1018 903 770 0,706 0,717 0,736 
Рівненська 4876 5899 5557 42 45 46 1216 1551 1267 0,137 0,116 0,113 
Сумська 5563 6339 6788 61 69 168 430 471 454 0,173 0,167 0,172 
Тернопільська 6144 6971 8446 49 35 37 1455 1498 1826 0,046 0,043 0,097 
Харківська 6528 7907 8275 133 124 170 1214 1601 1854 0,238 0,238 0,245 
Херсонська 6456 6363 11699 60 51 68 322 400 342 0,191 0,210 0,198 
Хмельницька 7894 8106 7511 28 113 94 2349 861 721 0,124 0,135 0,159 
Черкаська 6039 8471 8737 48 153 267 827 716 633 0,273 0,277 0,275 
Чернівецька 3113 3773 4350 12 23 21 1075 1249 1545 0,063 0,047 0,050 
Чернігівська 6546 7998 8382 106 155 114 500 592 709 0,235 0,424 0,436 
м.Київ 38738 52288 58806 3641 9592 4269 4070 4180 4471 5,637 5,554 5,878 
Всього 9354 11620 13410 362 832 497 1206 1260 1323 0,735 0,748 0,783 

Примітка. Побудовано автором за даними [163]. 2
2
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Таблиця А.2 

Показники інвестиційного забезпечення розвитку регіонів України за критерієм "Диверсифікованість джерел 

залучення коштів для інвестування" за 2017-2019 рр. 

Регіони 

Питома вага коштів місцевого 

бюджету в джерелах 

фінансування капітальних 

інвестицій, % 

Обсяг коштів населення на 

будівництво житла в 

розрахунку на 1 особу, грн 

Питома вага власних коштів 

підприємств і організацій в джерелах 

фінансування капітальних інвестицій, 

% 

Обсяг кредитів банків та 

позик, що використані на 

фінансування капітальних 

інвестицій в розрахунку на 1 

особу, грн 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Вінницька 14,4 9 10,4 718 804 785 67,2 75,5 68,9 216 360 317,5 
Волинська 9,8 9 8,8 1252 1580 1406 59,9 59,7 44,2 256 353 2485 
Дніпропетровська 8,6 10,7 9,9 204 118 125 87,5 84,9 83 165 352 669 
Донецька 10,1 12,5 10,7 28 21 16 85,7 84,3 81,5 33 36 75 
Житомирська 10,1 11,4 12,6 455 456 371 71,2 59,4 65,5 313 929 619 
Закарпатська 10,3 10,2 11,4 1277 1763 1427 45,9 45,8 33,9 98 116 78 
Запорізька 7,7 11,7 13,6 60 84 59 84,1 75,8 79,7 449 733 157 
Івано-Франківська 12,8 16,5 19,1 1367 1155 1089 54 54,8 45,1 236 183 255 
Київська 2,7 3,8 4,9 2581 2689 2484 54,7 63,8 52,5 327 834 1839 
Кіровоградська 10,8 12,2 11,2 109 98 121 76,6 76,2 76,7 473 316 457 
Луганська 31 24,5 27,6 31 19 8 54,8 59,6 56,8 11 23 30 
Львівська 7,5 7,9 11,3 1316 1478 1463 55,1 54,7 54,8 772 1176 728 
Миколаївська 8,5 9,2 10,4 132 150 152 79,9 72 73,2 691 1043 945 
Одеська 17,9 17,1 20,3 644 759 716 61 61,4 62 612 571 293 
Полтавська 9,7 9,2 8,2 663 596 550 75 70,3 77,8 615 668 856 
Рівненська 11,3 14,4 17,3 985 1208 1037 54,5 44,3 50 205 648 126 
Сумська 11,6 11,3 11,3 388 398 352 70,9 70,4 68,3 452 525 538 
Тернопільська 7,5 8,6 10 1289 1421 1654 53,9 57,3 54,1 639 540 770 
Харківська 19 19,4 21,8 580 962 1093 56,2 53,3 47,8 285 320 353 
Херсонська 7,2 11,6 7,5 203 253 203 59,7 59,3 32,4 1747 1249 6553 
Хмельницька 9,5 11,7 14,3 2153 728 585 50,2 66,3 62,1 550 493 330 
Черкаська 13,9 7,7 8,1 319 370 323 71,4 75,4 73,1 285 519 385 
Чернівецька 19,7 17,5 19,4 872 1063 1206 37,6 32,8 28,6 59 141 86 
Чернігівська 11,6 12 14,2 288 308 281 74,5 74,7 71,1 407 366 438 
м.Київ 6,6 4,3 5,6 1820 1946 1998 75,9 77,1 75,9 2480 5510 4989 
Всього 9,2 8,7 9,6 760 801 777 69,9 71,3 68,1 514 835 975 

Примітка. Побудовано автором за даними [163]. 
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Таблиця А.3 

Показники інвестиційного забезпечення розвитку регіонів України за критерієм "Ефективність інвестування" 

 за 2017-2019 рр. 

Регіони 

Валовий регіональний продукт у 

розрахунку на 1 грн капітальних 

інвестицій, грн 

Обсяг реалізованої продукції 

(товарів, послуг) підприємств у 

розрахунку на 1 грн обсягу 

власних коштів підприємств та 

організацій, спрямованих на 

капітальні інвестиції, грн 

Валова додана вартість регіону 

у розрахунку на 1 дол. США 

прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу), грн 

Обсяг випуску продукції 

регіону у розрахунку на 1 

грн капітальних інвестицій 

з місцевого бюджету, грн 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Вінницька 8,3 6,7 8,3 19,5 13,7 18,2 426 474 494 127071 160318 183332 
Волинська 8,0 7,7 6,0 38,8 36,8 33,8 181 211 253 152849 148919 127481 
Дніпропетровська 7,8 6,6 5,9 25,4 22,2 20,0 72 80 92 174842 125732 129045 
Донецька 10,6 7,5 6,8 29,7 21,2 17,5 103 134 132 200929 122901 149830 
Житомирська 8,9 10,3 10,8 18,0 24,4 21,9 244 297 315 160685 156316 168027 
Закарпатська 8,2 7,6 6,7 20,6 18,8 20,1 121 146 155 122777 115177 108419 
Запорізька 8,7 10,2 10,6 22,2 29,6 26,3 117 126 142 223665 184193 180382 
Івано-Франківська 7,1 9,3 9,8 16,4 21,1 30,1 67 75 83 104073 105084 104609 
Київська 5,1 5,3 4,5 24,3 20,5 20,4 87 105 117 314435 243844 184572 
Кіровоградська 7,9 10,0 9,8 16,4 20,3 19,2 776 808 914 132990 154485 160086 
Луганська 9,9 12,3 12,6 23,3 23,3 23,0 60 71 81 61920 91809 87934 
Львівська 6,6 7,2 7,7 21,3 26,0 26,5 154 167 195 153022 147612 132080 
Миколаївська 6,8 8,7 7,5 16,4 22,7 18,3 275 335 362 156069 173452 146009 
Одеська 7,5 8,2 9,6 26,8 29,3 30,5 106 126 137 83425 92550 90444 
Полтавська 10,0 10,0 8,3 22,9 24,0 16,9 125 146 156 192710 203046 202306 
Рівненська 8,5 8,3 10,4 19,4 22,2 22,5 264 373 446 142205 115610 115125 
Сумська 9,1 9,8 10,1 19,8 21,3 21,0 254 328 353 131324 162351 159155 
Тернопільська 6,2 6,7 6,5 17,0 16,9 14,9 735 969 493 160243 149003 117716 
Харківська 10,4 10,8 11,0 32,7 32,8 36,5 249 311 326 108322 114627 105002 
Херсонська 7,0 8,3 5,1 16,0 18,5 19,1 205 223 263 163043 136912 130243 
Хмельницька 6,3 7,2 8,7 17,6 15,3 18,5 345 387 359 129338 127656 142473 
Черкаська 9,8 8,9 9,6 26,9 22,0 26,2 181 232 263 145790 235438 242283 
Чернівецька 10,1 9,9 10,6 25,4 27,7 30,6 451 736 805 96240 109663 98377 
Чернігівська 8,3 8,6 9,2 18,8 16,5 17,7 202 143 155 134144 139374 120889 
м.Київ 5,6 4,6 5,1 33,3 27,5 28,4 37 44 48 166634 192527 207673 
Всього 7,2 6,8 6,8 26,7 24,5 24,2 81 95 104 150495 148811 148208 

Примітка. Побудовано автором за даними [163]. 2
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Індивідуальні та групові індекси інвестиційного забезпечення розвитку регіонів України за критерієм 

"Концентрація інвестиційних ресурсів" за 2017-2019рр. 

Регіони 

Індивідуальні індекси показників 

Груповий індекс концентрації 

інвестиційних ресурсів 
Капітальні інвестиції в 

матеріальні активи в 

розрахунку на 1 ос, грн 

Капітальні інвестиції в 

нематеріальні активи в 

розрахунку на 1 особу, грн 

Капітальні інвестиції в 

житлові будівлі в 

розрахунку на 1 ос, грн 

Прямі іноземні інвестиції 

(акціонерний капітал) в розрахунку 

на 1 ос, дол. США 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 
2017 

рік 
2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

2017 

рік 
2018 рік 

2019 

рік 

за 2017-

2019рр. 

Вінницька 0,18 0,20 0,17 0,02 0,01 0,03 0,17 0,21 0,18 0,02 0,02 0,02 0,10 0,11 0,10 0,10 

Волинська 0,16 0,14 0,21 0,02 0,01 0,01 0,34 0,44 0,36 0,04 0,04 0,04 0,13 0,15 0,15 0,14 

Дніпропетровська 0,32 0,33 0,35 0,06 0,03 0,04 0,08 0,06 0,04 0,19 0,21 0,19 0,16 0,15 0,15 0,15 

Донецька 0,09 0,11 0,11 0,07 0,06 0,15 0,01 0,02 0,01 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,08 0,06 

Житомирська 0,14 0,12 0,11 0,01 0,00 0,02 0,12 0,12 0,09 0,03 0,03 0,03 0,08 0,07 0,06 0,07 

Закарпатська 0,11 0,10 0,12 0,00 0,01 0,01 0,31 0,42 0,45 0,04 0,05 0,05 0,11 0,13 0,14 0,13 

Запорізька 0,22 0,16 0,14 0,04 0,02 0,04 0,04 0,06 0,03 0,09 0,10 0,09 0,10 0,08 0,07 0,08 

Ів.-Франківська 0,17 0,12 0,11 0,01 0,01 0,01 0,35 0,30 0,29 0,11 0,12 0,11 0,15 0,13 0,13 0,14 

Київська 0,45 0,40 0,46 0,06 0,03 0,15 1,00 1,00 1,00 0,15 0,16 0,15 0,37 0,35 0,40 0,38 

Кіровоградська 0,18 0,13 0,13 0,01 0,01 0,02 0,05 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 0,06 0,05 0,05 0,05 

Луганська 0,04 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 

Львівська 0,22 0,18 0,19 0,04 0,02 0,04 0,36 0,42 0,38 0,06 0,07 0,06 0,16 0,16 0,16 0,16 

Миколаївська 0,23 0,15 0,18 0,02 0,01 0,02 0,07 0,07 0,05 0,03 0,03 0,03 0,08 0,06 0,07 0,07 

Одеська 0,21 0,17 0,14 0,03 0,01 0,08 0,21 0,24 0,23 0,09 0,09 0,09 0,13 0,12 0,13 0,13 

Полтавська 0,27 0,23 0,27 0,06 0,03 0,05 0,21 0,19 0,15 0,13 0,13 0,13 0,16 0,14 0,15 0,15 

Рівненська 0,13 0,11 0,09 0,01 0,00 0,01 0,26 0,33 0,24 0,02 0,02 0,02 0,10 0,11 0,09 0,10 

Сумська 0,14 0,12 0,12 0,02 0,01 0,04 0,09 0,10 0,09 0,03 0,03 0,03 0,07 0,06 0,07 0,07 

Тернопільська 0,16 0,13 0,14 0,01 0,00 0,01 0,31 0,31 0,34 0,01 0,01 0,02 0,12 0,11 0,12 0,11 

Харківська 0,17 0,15 0,14 0,04 0,01 0,04 0,26 0,34 0,35 0,04 0,04 0,04 0,12 0,13 0,14 0,13 

Херсонська 0,17 0,12 0,20 0,02 0,01 0,02 0,07 0,08 0,06 0,03 0,04 0,03 0,07 0,06 0,08 0,07 

Хмельницька 0,20 0,16 0,13 0,01 0,01 0,02 0,50 0,18 0,14 0,02 0,02 0,03 0,17 0,09 0,08 0,11 

Черкаська 0,16 0,16 0,15 0,01 0,02 0,06 0,17 0,15 0,12 0,05 0,05 0,05 0,10 0,09 0,09 0,09 

Чернівецька 0,08 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,23 0,26 0,29 0,01 0,01 0,01 0,08 0,08 0,09 0,08 

Чернігівська 0,17 0,15 0,14 0,03 0,02 0,03 0,11 0,12 0,13 0,04 0,08 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09 

м.Київ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,86 0,88 0,84 1,00 1,00 1,00 0,96 0,97 0,96 0,96 

Всього 0,24 0,22 0,23 0,10 0,09 0,12 0,25 0,26 0,25 0,13 0,13 0,13 0,18 0,17 0,18 0,18 

                 

Групування регіонів:    - порівняно низький;    - середній рівень;    - порівняно високий.     
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Таблиця Б.2 

Індивідуальні та групові індекси інвестиційного забезпечення розвитку регіонів України за критерієм 

"Диверсифікованість джерел залучення коштів для інвестування" за 2017-2019рр. 

Регіони 

Індивідуальні індекси показників 

Груповий індекс 

диверсифікованості джерел 

залучення коштів для інвестування 

Питома вага коштів 

місцевого бюджету в 

джерелах фінансування 

капітальних інвестицій, % 

Обсяг коштів населення на 

будівництво житла в 

розрахунку на 1 ос, грн 

Питома вага власних коштів 

підприємств і організацій в 

джерелах фінансування 

капітальних інвестицій, % 

Обсяг кредитів банків та 

позик, що використані на 

фінансування капітальних 

інвестицій в розр на 1 ос, грн 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 
за 2017-

2019рр. 

Вінницька 0,46 0,37 0,38 0,28 0,30 0,32 0,77 0,89 0,83 0,09 0,07 0,05 0,38 0,38 0,37 0,37 

Волинська 0,32 0,37 0,32 0,49 0,59 0,57 0,68 0,70 0,53 0,10 0,06 0,38 0,49 0,55 0,47 0,50 

Дніпропетровська 0,28 0,44 0,36 0,08 0,04 0,05 1,00 1,00 1,00 0,07 0,06 0,10 0,40 0,44 0,42 0,42 

Донецька 0,33 0,51 0,39 0,01 0,01 0,01 0,98 0,99 0,98 0,01 0,01 0,01 0,38 0,45 0,40 0,41 

Житомирська 0,33 0,47 0,46 0,18 0,17 0,15 0,81 0,70 0,79 0,13 0,17 0,09 0,41 0,43 0,44 0,43 

Закарпатська 0,33 0,42 0,41 0,49 0,66 0,57 0,52 0,54 0,41 0,04 0,02 0,01 0,45 0,53 0,46 0,48 

Запорізька 0,25 0,48 0,49 0,02 0,03 0,02 0,96 0,89 0,96 0,18 0,13 0,02 0,36 0,42 0,44 0,41 

Ів.-Франківська 0,41 0,67 0,69 0,53 0,43 0,44 0,62 0,65 0,54 0,10 0,03 0,04 0,52 0,58 0,55 0,55 

Київська 0,09 0,16 0,18 1,00 1,00 1,00 0,63 0,75 0,63 0,13 0,15 0,28 0,52 0,59 0,57 0,56 

Кіровоградська 0,35 0,50 0,41 0,04 0,04 0,05 0,88 0,90 0,92 0,19 0,06 0,07 0,38 0,43 0,42 0,41 

Луганська 1,00 1,00 1,00 0,01 0,01 0,00 0,63 0,70 0,68 0,00 0,00 0,00 0,49 0,51 0,50 0,50 

Львівська 0,24 0,32 0,41 0,51 0,55 0,59 0,63 0,64 0,66 0,31 0,21 0,11 0,45 0,50 0,55 0,50 

Миколаївська 0,27 0,38 0,38 0,05 0,06 0,06 0,91 0,85 0,88 0,28 0,19 0,14 0,37 0,39 0,40 0,39 

Одеська 0,58 0,70 0,74 0,25 0,28 0,29 0,70 0,72 0,75 0,25 0,10 0,04 0,50 0,55 0,57 0,54 

Полтавська 0,31 0,38 0,30 0,26 0,22 0,22 0,86 0,83 0,94 0,25 0,12 0,13 0,45 0,45 0,45 0,45 

Рівненська 0,36 0,59 0,63 0,38 0,45 0,42 0,62 0,52 0,60 0,08 0,12 0,02 0,45 0,52 0,55 0,50 

Сумська 0,37 0,46 0,41 0,15 0,15 0,14 0,81 0,83 0,82 0,18 0,10 0,08 0,42 0,45 0,43 0,43 

Тернопільська 0,24 0,35 0,36 0,50 0,53 0,67 0,62 0,67 0,65 0,26 0,10 0,12 0,44 0,51 0,55 0,50 

Харківська 0,61 0,79 0,79 0,22 0,36 0,44 0,64 0,63 0,58 0,11 0,06 0,05 0,48 0,58 0,60 0,55 

Херсонська 0,23 0,47 0,27 0,08 0,09 0,08 0,68 0,70 0,39 0,70 0,23 1,00 0,31 0,40 0,24 0,31 

Хмельницька 0,31 0,48 0,52 0,83 0,27 0,24 0,57 0,78 0,75 0,22 0,09 0,05 0,56 0,50 0,49 0,51 

Черкаська 0,45 0,31 0,29 0,12 0,14 0,13 0,82 0,89 0,88 0,11 0,09 0,06 0,44 0,41 0,40 0,42 

Чернівецька 0,64 0,71 0,70 0,34 0,40 0,49 0,43 0,39 0,34 0,02 0,03 0,01 0,46 0,49 0,50 0,49 

Чернігівська 0,37 0,49 0,51 0,11 0,11 0,11 0,85 0,88 0,86 0,16 0,07 0,07 0,41 0,46 0,46 0,45 

м.Київ 0,21 0,18 0,20 0,71 0,72 0,80 0,87 0,91 0,91 1,00 1,00 0,76 0,57 0,57 0,61 0,58 

Всього 0,30 0,36 0,35 0,29 0,30 0,31 0,80 0,84 0,82 0,21 0,15 0,15 0,45 0,48 0,48 0,47 

                 

Групування регіонів:    - порівняно низький;    - середній рівень;    - порівняно високий.    
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Таблиця Б.3 

Індивідуальні та групові індекси  інвестиційного забезпечення розвитку регіонів за критерієм "Ефективність 

інвестування" за 2017-2019рр. 

Регіони 

Індивідуальні індекси показників 

Груповий індекс ефективності 

інвестування 

Валовий регіональний 

продукт у розрахунку на 1 

грн капітальних 

інвестицій, грн 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, 

послуг) підприємств у розрахунку на 1 

грн обсягу власних коштів підприємств 

та організацій, на капітальні інвестиції, 

грн 

Валова додана вартість 

регіону у розрахунку на 1 

дол. США прямих іноземних 

інвестицій (акціон. капіталу), 

грн 

Обсяг випуску продукції 

регіону у розрахунку на 1 

грн капітальних інвестицій 

з місцевого бюджету 

2017 рік 
2018 

рік 
2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

2017 

рік 
2018 рік 2019 рік 

за 2017-

2019рр. 

Вінницька 0,78 0,55 0,66 0,50 0,37 0,50 0,55 0,49 0,54 0,40 0,66 0,76 0,61 0,47 0,57 0,55 

Волинська 0,75 0,63 0,48 1,00 1,00 0,93 0,23 0,22 0,28 0,49 0,61 0,53 0,63 0,58 0,54 0,58 

Дніпропетровська 0,73 0,54 0,47 0,66 0,60 0,55 0,09 0,08 0,10 0,56 0,52 0,53 0,46 0,39 0,36 0,40 

Донецька 1,00 0,61 0,54 0,76 0,57 0,48 0,13 0,14 0,14 0,64 0,50 0,62 0,59 0,42 0,38 0,46 

Житомирська 0,83 0,84 0,86 0,46 0,66 0,60 0,31 0,31 0,35 0,51 0,64 0,69 0,52 0,59 0,59 0,57 

Закарпатська 0,77 0,62 0,53 0,53 0,51 0,55 0,16 0,15 0,17 0,39 0,47 0,45 0,46 0,41 0,41 0,43 

Запорізька 0,81 0,84 0,84 0,57 0,81 0,72 0,15 0,13 0,16 0,71 0,76 0,74 0,49 0,55 0,54 0,53 

Івано-Франківська 0,67 0,76 0,78 0,42 0,57 0,82 0,09 0,08 0,09 0,33 0,43 0,43 0,37 0,44 0,52 0,44 

Київська 0,48 0,43 0,36 0,63 0,56 0,56 0,11 0,11 0,13 1,00 1,00 0,76 0,39 0,35 0,34 0,36 

Кіровоградська 0,75 0,82 0,78 0,42 0,55 0,53 1,00 0,83 1,00 0,42 0,63 0,66 0,71 0,73 0,76 0,73 

Луганська 0,94 1,00 1,00 0,60 0,63 0,63 0,08 0,07 0,09 0,20 0,38 0,36 0,49 0,52 0,53 0,51 

Львівська 0,62 0,59 0,61 0,55 0,71 0,73 0,20 0,17 0,21 0,49 0,61 0,55 0,44 0,47 0,50 0,47 

Миколаївська 0,64 0,71 0,60 0,42 0,62 0,50 0,35 0,35 0,40 0,50 0,71 0,60 0,47 0,55 0,50 0,50 

Одеська 0,70 0,67 0,76 0,69 0,80 0,84 0,14 0,13 0,15 0,27 0,38 0,37 0,48 0,50 0,55 0,51 

Полтавська 0,94 0,81 0,66 0,59 0,65 0,46 0,16 0,15 0,17 0,61 0,83 0,83 0,53 0,51 0,42 0,48 

Рівненська 0,80 0,67 0,83 0,50 0,60 0,62 0,34 0,39 0,49 0,45 0,47 0,48 0,54 0,55 0,64 0,57 

Сумська 0,86 0,80 0,81 0,51 0,58 0,58 0,33 0,34 0,39 0,42 0,67 0,66 0,55 0,56 0,58 0,56 

Тернопільська 0,59 0,55 0,51 0,44 0,46 0,41 0,95 1,00 0,54 0,51 0,61 0,49 0,64 0,65 0,49 0,59 

Харківська 0,98 0,88 0,88 0,84 0,89 1,00 0,32 0,32 0,36 0,34 0,47 0,43 0,69 0,68 0,72 0,69 

Херсонська 0,66 0,67 0,41 0,41 0,50 0,52 0,26 0,23 0,29 0,52 0,56 0,54 0,44 0,46 0,40 0,43 

Хмельницька 0,59 0,59 0,69 0,45 0,41 0,51 0,44 0,40 0,39 0,41 0,52 0,59 0,50 0,47 0,52 0,50 

Черкаська 0,92 0,73 0,76 0,69 0,60 0,72 0,23 0,24 0,29 0,46 0,97 1,00 0,59 0,51 0,57 0,56 

Чернівецька 0,95 0,80 0,84 0,65 0,75 0,84 0,58 0,76 0,88 0,31 0,45 0,41 0,72 0,77 0,85 0,78 

Чернігівська 0,78 0,70 0,73 0,49 0,45 0,48 0,26 0,15 0,17 0,43 0,57 0,50 0,49 0,41 0,44 0,45 

м.Київ 0,53 0,37 0,41 0,86 0,75 0,78 0,05 0,05 0,05 0,53 0,79 0,86 0,44 0,36 0,38 0,39 

Всього 0,68 0,55 0,54 0,69 0,67 0,66 0,10 0,10 0,11 0,48 0,61 0,61 0,46 0,42 0,42 0,43 

                 

Групування регіонів:    - порівняно низький;    - середній рівень;     - порівняно високий.    2
3
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Показники інноваційного забезпечення розвитку регіонів України за критерієм "Науково-дослідна активність 

наукових організацій" за 2017-2019 рр. 

Регіони 

Кількість працівників та дослідників, 

задіяних у виконанні НДР, у розрахунку 

на 1000 осіб зайнятого населення (у віці 

15-70 років)  

Питома вага витрат на виконання 

НДР з усіх джерел, крім власних 

коштів виконавця, % 

Частка витрат на виконання НДР у Валовому 

регіональному продукті, % 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Вінницька 9,78 9,58 7,28 59,6 60,0 51,7 0,05 0,04 0,03 
Волинська 8,58 8,54 5,32 56,4 67,3 100,0 0,04 0,03 0,01 
Дніпропетровська 64,38 61,74 56,12 91,9 90,8 82,4 0,72 0,55 0,59 
Донецька 3,24 3,05 5,46 75,9 69,4 71,4 0,01 0,01 0,02 
Житомирська 8,03 7,10 5,85 46,8 52,3 43,3 0,05 0,04 0,03 
Закарпатська 11,32 10,47 10,77 70,8 64,0 68,3 0,13 0,14 0,13 
Запорізька 58,58 53,44 52,48 93,0 86,6 78,0 0,70 0,94 0,99 
Івано-Франківська 10,38 10,60 8,40 96,3 72,9 86,6 0,04 0,06 0,05 
Київська 24,36 23,79 22,35 68,9 73,7 58,8 0,19 0,21 0,19 
Кіровоградська 13,35 12,27 4,19 12,4 10,5 40,7 0,14 0,16 0,03 
Луганська 11,98 10,09 7,05 48,7 38,2 14,4 0,10 0,10 0,10 
Львівська 44,54 45,88 38,64 93,2 93,9 89,3 0,25 0,24 0,22 
Миколаївська 46,31 42,64 29,68 32,0 44,8 53,6 0,50 0,41 0,26 
Одеська 30,44 25,43 22,29 98,2 99,0 98,7 0,18 0,17 0,17 
Полтавська 20,54 17,50 10,57 83,5 80,7 82,1 0,04 0,05 0,02 
Рівненська 8,21 7,18 6,42 90,8 92,4 84,2 0,03 0,03 0,03 
Сумська 43,23 33,77 18,60 59,0 68,4 80,7 0,28 0,27 0,12 
Тернопільська 9,05 8,40 3,23 78,6 69,4 31,7 0,05 0,06 0,05 
Харківська 119,08 113,00 99,30 90,5 91,8 94,6 1,28 1,35 1,16 
Херсонська 16,55 15,60 12,23 74,4 69,2 46,2 0,15 0,15 0,12 
Хмельницька 7,36 6,67 7,05 97,0 95,7 91,1 0,03 0,03 0,02 
Черкаська 13,60 12,94 9,12 30,5 33,7 45,7 0,13 0,11 0,05 
Чернівецька 21,33 19,09 15,45 87,5 83,5 71,5 0,24 0,26 0,25 
Чернігівська 16,40 15,48 11,89 69,9 56,0 45,9 0,08 0,07 0,06 
м.Київ 321,25 293,10 274,81 97,0 96,8 97,7 0,81 0,93 0,87 
Всього 58,35 53,87 47,81 90,0 90,4 90,0 0,45 0,47 0,43 

Примітка. Побудовано автором за даними [163]. 
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Таблиця В.2 

Показники інноваційного забезпечення розвитку регіонів України за критерієм "Інноваційна активність 

промислових підприємств" за 2017-2019 рр. 

Регіони 

Кількість промислових підприємств, що 

впроваджували інновації (продукцію 

та/або технологічні процеси) до 

загальної їх кількості, % 

Кількість промислових підприємств, що 

реалізували інноваційну продукцію 

(товари, послуги) у % до загальної 

кількості промислових підприємств 

Кількість промислових підприємств, що 

реалізували інноваційну продукцію (товари, 

послуги) за межі України у % до кількості 

підприємств, що реалізували інноваційну 

продукцію (товари, послуги) 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Вінницька 9,6 14,1 11,5 9,0 14,1 9,9 42,9 24,0 33,3 
Волинська 15,1 7,5 10,3 11,3 12,1 7,5 41,7 30,8 37,5 
Дніпропетровська 9,9 14,6 9,7 3,9 9,4 3,7 55,6 19,6 42,1 
Донецька 11,5 11,9 8,1 6,8 11,4 6,7 46,2 28,6 35,7 
Житомирська 13,9 10,2 13,4 12,0 11,4 5,8 40,0 42,1 70,0 
Закарпатська 9,0 8,8 4,7 6,8 6,4 3,1 66,7 62,5 100,0 
Запорізька 16,8 15,1 17,7 14,1 14,3 10,3 54,8 47,1 60,0 
Івано-Франківська 17,8 18,9 16,2 10,9 18,9 11,5 64,3 28,0 33,3 
Київська 11,0 16,2 12,0 6,6 12,8 7,0 36,4 19,0 29,2 
Кіровоградська 14,2 26,0 16,5 12,3 21,0 14,6 38,5 23,8 26,7 
Луганська 7,1 5,4 12,2 4,3 6,8 8,1 0,0 20,0 16,7 
Львівська 14,9 13,4 10,5 7,6 12,2 7,0 45,8 20,0 20,8 
Миколаївська 17,2 12,9 9,5 12,9 15,1 8,4 33,3 28,6 50,0 
Одеська 15,3 13,2 16,0 7,4 12,6 7,0 29,4 21,7 35,7 
Полтавська 8,9 15,5 12,5 7,3 13,9 7,8 36,8 29,6 53,3 
Рівненська 5,2 5,8 13,3 2,2 5,8 4,9 0,0 25,0 57,1 
Сумська 15,4 18,6 13,1 14,5 21,2 12,3 58,8 44,0 73,3 
Тернопільська 27,5 20,8 28,9 9,9 18,8 12,4 22,2 11,1 16,7 
Харківська 26,6 28,5 25,9 19,5 25,6 20,8 37,7 30,1 36,0 
Херсонська 15,5 14,0 13,3 10,3 14,0 8,2 40,0 30,8 50,0 
Хмельницька 5,7 5,2 6,6 2,8 6,5 4,6 25,0 20,0 28,6 
Черкаська 23,7 12,9 16,8 17,6 18,1 14,9 52,2 35,7 33,3 
Чернівецька 14,5 14,8 9,4 12,7 14,8 7,8 14,3 11,1 20,0 
Чернігівська 9,6 12,4 7,9 6,7 12,4 7,1 28,6 20,0 33,3 
м.Київ 15,9 21,2 16,1 11,3 17,2 8,7 21,2 11,0 14,9 
Всього 14,3 15,6 13,8 9,6 14,2 8,9 39,8 26,0 36,4 

Примітка. Побудовано автором за даними [163]. 2
3
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Таблиця В.3 

Показники інноваційного забезпечення розвитку регіонів України за критерієм "Результати інноваційної 

діяльності промислових підприємств" за 2017-2019 рр. 

Регіони 

Кількість упроваджених у виробництво 

нових технологічних процесів у розрахунку 

на 1 інноваційно активне промислове 

підприємство 

Кількість упровадженої інноваційної 

продукції (товарів, послуг) промисловими 

підприємствами  у розрахунку на 1 

інноваційно активне промислове 

підприємство 

Обсяг реалізованої інноваційної 

промислової продукції (товарів, послуг) 

у загальному обсягу промислової 

продукції, % 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 
Вінницька 0,6 0,6 0,8 2,2 6,3 2,1 0,90 0,70 0,90 
Волинська 0,5 0,6 0,9 0,4 0,7 0,9 0,30 1,00 0,70 
Дніпропетровська 2,1 1,9 2,5 1,6 2,6 1,8 0,10 0,20 0,20 
Донецька 3,1 1,9 1,3 4,6 8,8 4,1 1,30 0,30 5,20 
Житомирська 0,6 0,8 0,9 0,9 1,6 0,8 0,50 0,40 0,80 
Закарпатська 0,6 1,4 2,0 0,7 2,3 1,1 1,80 2,40 0,70 
Запорізька 3,4 2,3 3,3 7,6 8,5 4,4 2,40 2,10 1,60 
Івано-Франківська 0,8 0,7 1,0 3,9 2,0 4,8 0,40 1,10 0,30 
Київська 1,0 2,5 1,7 3,1 6,7 3,4 0,80 1,40 0,90 
Кіровоградська 0,7 1,9 0,5 1,5 5,0 1,2 1,80 4,80 4,20 
Луганська 0,6 8,2 2,6 1,6 24,0 3,1 0,10 0,30 3,00 
Львівська 0,9 1,1 0,9 5,1 8,1 4,5 0,80 1,00 0,80 
Миколаївська 1,2 1,0 0,6 0,8 1,9 0,7 1,00 0,30 2,40 
Одеська 1,4 1,8 1,5 1,5 3,3 0,9 0,30 1,10 1,50 
Полтавська 1,1 0,7 1,0 3,2 4,7 3,1 0,20 0,40 0,20 
Рівненська 1,0 3,6 1,0 0,8 3,0 1,6 0,00 0,20 0,00 
Сумська 9,4 2,2 12,4 9,0 18,1 8,7 2,00 2,10 2,00 
Тернопільська 3,1 0,9 1,2 1,6 4,3 1,6 0,80 1,90 0,90 
Харківська 2,1 1,5 1,2 3,6 4,7 2,4 2,20 2,50 3,00 
Херсонська 1,6 2,8 1,0 5,3 7,9 6,4 1,50 1,70 2,30 
Хмельницька 0,9 0,5 0,8 0,9 1,6 1,0 0,10 0,10 0,70 
Черкаська 0,9 0,9 0,6 1,7 2,3 1,3 1,10 1,70 1,50 
Чернівецька 1,5 0,3 0,9 3,1 4,1 2,1 0,90 0,50 0,40 
Чернігівська 7,5 2,4 8,3 9,7 2,6 8,2 1,00 2,70 2,60 
м.Київ 5,8 9,1 11,6 2,1 2,6 2,0 0,30 0,40 0,30 

Всього 2,4 2,6 3,0 3,1 4,9 2,7 0,70 0,80 1,30 

Примітка. Побудовано автором за даними [163]. 2
3
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Таблиця В.4 

Показники інноваційного забезпечення розвитку регіонів України за критерієм "Ефективність інноваційної 

діяльності промислових підприємств" за 2017-2019 рр. 

Регіони 

Обсяг реалізованої інноваційної 

промислової продукції у розрахунку на 1 

грн витрат на інновації промислових 

підприємств, грн 

Обсяг валової доданої вартості 

промисловості у розрахунку на 1 грн витрат 

на інновації промислових підприємств, грн 

Валовий регіональний продукт у 

розахунку на 1 грн обсягу реалізованої 

інноваційної продукції, грн  

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Вінницька 4,53 1,40 0,79 0,161 0,050 0,027 203,25 217,41 195,49 
Волинська 0,41 3,87 2,36 0,041 0,094 0,099 777,79 182,85 344,80 
Дніпропетровська 0,26 1,66 0,49 0,106 0,201 0,064 1053,81 323,08 362,29 
Донецька 4,55 1,50 10,49 0,088 0,109 0,060 50,40 176,65 13,96 
Житомирська 14,93 1,48 1,43 0,939 0,106 0,069 394,18 419,42 310,84 
Закарпатська 13,64 30,17 3,11 0,216 0,337 0,153 120,21 86,02 441,83 
Запорізька 2,90 0,99 4,11 0,031 0,012 0,072 32,26 35,31 55,41 
Івано-Франківська 0,79 3,86 0,62 0,114 0,144 0,093 605,72 139,07 611,05 
Київська 2,66 2,63 2,79 0,095 0,050 0,098 203,81 113,36 220,84 
Кіровоградська 0,80 8,11 7,07 0,017 0,064 0,085 130,75 48,53 74,78 
Луганська 0,65 2,92 17,24 0,291 0,385 0,235 2306,39 744,12 87,41 
Львівська 2,46 2,98 2,55 0,092 0,080 0,105 193,17 142,54 245,96 
Миколаївська 1,28 0,53 1,03 0,037 0,057 0,017 166,22 597,15 96,59 
Одеська 1,05 3,49 3,65 0,105 0,079 0,098 948,97 220,29 273,07 
Полтавська 3,56 7,11 0,42 0,989 0,684 0,101 620,54 232,15 595,91 
Рівненська 1,27 9,22 0,26 1,397 2,059 0,468 5270,17 1063,75 9094,33 
Сумська 1,01 1,34 0,84 0,018 0,024 0,017 93,92 91,29 103,60 
Тернопільська 1,16 3,21 0,57 0,044 0,042 0,023 321,02 111,60 372,66 
Харківська 2,82 2,78 5,33 0,055 0,051 0,087 74,51 66,09 69,12 
Херсонська 5,12 8,55 5,41 0,108 0,138 0,090 166,43 128,44 136,60 
Хмельницька 1,13 1,33 14,07 0,382 0,722 0,680 2300,47 3890,77 377,48 
Черкаська 4,68 10,21 12,03 0,120 0,160 0,242 125,50 79,29 101,87 
Чернівецька 1,78 0,90 1,75 0,103 0,058 0,251 617,34 688,02 1548,96 
Чернігівська 4,82 8,20 11,20 0,136 0,117 0,214 164,09 79,63 114,23 
м.Київ 0,87 1,75 0,57 0,033 0,041 0,022 432,20 288,31 454,36 
Всього 1,94 2,04 2,41 0,068 0,061 0,055 168,45 143,22 116,11 

Примітка. Побудовано автором за даними [163]. 2
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Визначення залежності ВРП Волинської області від параметрів інноваційного забезпечення її розвитку 

  

ВРП у фактичних 

цінах, млн. грн. 

Витрати на 

інновації, тис. 

грн. 

Кількість 

працівників, 

задіяних у 

виконаннінаукових 

досліджень 

і розробок 

Кількість працівників, 

задіяних у виконанні НДР, які 

мають науковий ступінь 

доктора/кандидата наук 

Витрати на виконання 

наукових досліджень і 

розробок, тис. грн. 

  

 

2010 14429,00 88761,50 502,00 121,0 17356,90    

2011 17637,00 98288,10 440,00 94,0 18884,40    

2012 20005,00 104640,70 441,00 115,0 15769,90    

2013 20622,00 196348,80 461,00 130,0 16521,00    

2014 24195,00 192506,30 391,00 129,0 10188,40    

2015 31688,00 65280,30 400,00 147,0 13873,90    

2016 35744,00 109213,10 258,00 96,0 13604,10    

2017 51972,00 162077,90 314,00 165,0 18414,90    

2018 60448,00 214942,70 317,00 152,0 18434,70    

2019 62893,14 193083,90 202,00 107,0 9948,30    

SUMMARY OUTPUT        

         

Regression Statistics        

Multiple R 0,964063623        

R Square 0,929418669        

Adjusted R 
Square 0,872953604        

Standard Error 6493,93399        

Observations 10        

         

ANOVA         

  df SS MS F Significance F    

Regression 4 2776561464 694140366,1 16,46006557 0,004398721    

Residual 5 210855893,3 42171178,66      

Total 9 2987417358          

         

  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% 
Upper 
95,0% 

Intercept 46807,8484 16271,92667 2,876601484 0,034725657 4979,529281 88636,16753 4979,529281 88636,17 
X Variable 1 0,045904436 0,046111259 0,995514699 0,365192549 -0,072628328 0,164437199 -0,072628328 0,164437 
X Variable 2 -169,3688073 26,86378423 -6,304726314 0,001477406 -238,4243631 -100,3132515 -238,4243631 -100,313 
X Variable 3 225,0337068 101,3940649 2,219397229 0,077186725 -35,60803476 485,6754484 -35,60803476 485,6754 
X Variable 4 1,010219843 0,76714534 1,316855868 0,245010373 -0,961790034 2,98222972 -0,961790034 2,98223 
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Таблиця Д.2 

Визначення залежності ВРП Волинської області від параметрів інвестиційного забезпечення її розвитку 

  

ВРП у фактичних 

цінах, млн. грн. 

Капітальні 

інвестиції, млн. 

грн. 

Прямі інвестиції 

(акціонерний капітал) з 

країн світу в економіці 

Волинської області, млн. 

дол. США 

    

 

2010 14429 1767,0 218,6      

2011 17637 2577,1 291,4      

2012 20005,00 3254,4 380,5      

2013 20622,00 3327,1 341,3      

2014 24195,00 3389,7 271,2      

2015 31688,00 6166,8 219,0      

2016 35744,00 6384,2 225,6      

2017 51972,00 7041,9 239,3      

2018 60448,00 8687,0 225,9      

2019 62893,14 12664,0 323,9      

         

SUMMARY OUTPUT        

         

Regression Statistics        

Multiple R 0,953298854        

R Square 0,908778705        

Adjusted R Square 0,882715478        

Standard Error 6239,4606        

Observations 10        

         

ANOVA         

  df SS MS F Significance F    

Regression 2 2714901278 1357450639 34,86823408 0,000229265    

Residual 7 272516080,1 38930868,58      

Total 9 2987417358          

         

  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0% 

Intercept 16759,60715 10834,32824 1,546898597 0,16581026 -8859,508146 42378,72245 -8859,50815 42378,72 
X Variable 1 5,06105797 0,620804397 8,152419652 8,07851E-05 3,593088836 6,529027103 3,593088836 6,529027 
X Variable 2 -39,33003957 35,78767688 -1,09898275 0,308130412 -123,9544482 45,29436909 -123,954448 45,29437 
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Таблиця Д.3 

Визначення кумулятивної залежності ВРП від інвестиційно-інноваційного забезпечення регіону 

  

ВРП у фактичних 

цінах, млн. грн. 

Капітальні 

інвестиції, млн. 

грн. 

Прямі інвестиції 

(акціонерний 

капітал) з країн 

світу в економіці 

Волинської області, 

млн. дол. США 

Витрати на 

інновації, тис. 

грн. 

Кількість працівників, 

задіяних у 

виконаннінаукових 

досліджень 

і розробок 

Кількість працівників, 

задіяних у 

виконаннінаукових 

досліджень 

і розробок, які мають 

науковий ступінь 

доктора/кандидата наук 

Витрати на 

виконання 

наукових 

досліджень і 

розробок, тис. 

грн. 
 

2010 14429,00 1767,0 218,6 88761,50 502,00 121 17356,90  

2011 17637,00 2577,1 291,4 98288,10 440,00 94 18884,40  

2012 20005,00 3254,4 380,5 104640,70 441,00 115 15769,90  

2013 20622,00 3327,1 341,3 196348,80 461,00 130 16521,00  

2014 24195,00 3389,7 271,2 192506,30 391,00 129 10188,40  

2015 31688,00 6166,8 219,0 65280,30 400,00 147 13873,90  

2016 35744,00 6384,2 225,6 109213,10 258,00 96 13604,10  

2017 51972,00 7041,9 239,3 162077,90 314,00 165 18414,90  

2018 60448,00 8687,0 225,9 214942,70 317,00 152 18434,70  

2019 62893,14 12664,0 323,9 193083,90 202,00 107 9948,30  

SUMMARY OUTPUT        

Regression Statistics        

Multiple R 0,995047985        

R Square 0,990120493        

Adjusted R Square 0,970361479        

Standard Error 3136,569817        

Observations 10        

ANOVA         

  df SS MS F Significance F    

Regression 6 2,958E+09 492983857,8 50,10981288 0,004245412    

Residual 3 29514211 9838070,22      

Total 9 2,987E+09          

  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0% 

Intercept 1386,420424 14053,437 0,098653479 0,927635705 -43337,88732 46110,72817 -43337,88732 46110,73 
X Variable 1 3,577865649 0,842893 4,244744711 0,023949662 0,895403901 6,260327396 0,895403901 6,260327 
X Variable 2 -15,61192062 23,299713 -0,67004778 0,55079134 -89,76200466 58,53816341 -89,76200466 58,53816 
X Variable 3 0,046246636 0,0251623 1,837932572 0,163373718 -0,033831077 0,126324349 -0,033831077 0,126324 
X Variable 4 -55,1416757 31,096384 -1,77325041 0,174295874 -154,1042481 43,82089671 -154,1042481 43,8209 
X Variable 5 119,6879741 62,503851 1,914889598 0,151396115 -79,22717553 318,6031237 -79,22717553 318,6031 
X Variable 6 1,045809329 0,3735727 2,799480071 0,067882182 -0,14306573 2,234684387 -0,14306573 2,234684 
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