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at: http://www.ilo.org/budapest/information-

resources/press-releases/WCMS_238623/lang--

en/index.htm 

 

 

 

13. Ob utverzhdenii Natsional'noy 

strategii v oblasti migratsii i ubezhishcha (2011-

2020 gody). Postanovleniye Pravitel'stva Nr. 655  ot  

08.09.2011 

(On the approval of the National Strategy on 

Migration and Asylum (2011-2020). Decree of the 

Government Nr. 655 from 09/08/2011, available at: 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=340066&lang

=2 

14. Kazhdyy ley, vydelennyy 

programmoy PARE 1+1, privlek 2,7 leya v 

ekonomiku(Each leu, allocated by PARE 1 + 1, 

attracted 2.7 lei to the economy), available at: 

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/kazhdij-

lej-videlennij-programmoj-pare-11-privlek-27-
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INSTITUTIONAL BASES OF INVESTMENT ACTIVITY STATE REGULATION 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Стаття присвячена дослідженню природи інвестиційної політики як інституціональної основи 

державного регулювання інвестиційної діяльності. В статті зазначається, що у сучасній науковій 

літературі чіткої єдності щодо розуміння поняття інвестиційної політики немає, що обумовлене 

неоднорідністю підходів до визначення її економічної суті. З одного боку, трактування поняття 

«інвестиційна політика» носить абстрактний характер, як складова економічної політики та 

конкретний, який побудований на основах діяльнісної концепції, як комплекс заходів направлених 

на активізацію інвестиційної діяльності. Пропонується авторське визначення поняття інвестиційної 

політики з огляду на сучасні тенденції та виклики. 

 

The article investigates the nature of the investment policy as the instrument of state regulation of 

investment activity. It is noted that in the contemporary scientific literature there is no clear unity in 

understanding the concept of investment policy, cause to the heterogeneity of approaches to determining 

its economic merits. On the one hand, the interpretation of the term "investment policy" has an abstract 

character as a part of economic policy and concrete character as a set of measures aimed to enhancing 



Стратегія і тактика державного управління         № 1-2, 2015 

 

63 

 

investment activities. The author proposed his own definition of investment policy. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ключові слова: державна інвестиційна політика, економічна політика, державне регулювання 

економіки, національні інтереси, національна безпека. 

Keywords: state investment policy, economic policy, state regulation of the economy, national 

interests, national security. 

 
Постановка проблеми 

Вихід України з економічної кризи та 

розвиток конкурентоздатного 

високотехнологічного виробництва є основними 

завданнями нашої держави в економічній сфері 

на сучасному етапі. Ефективним засобом 

вирішення обох цих завдань одночасно, на нашу 

думку, є активізація інвестиційної діяльності із 

залученням вітчизняних та іноземних джерел. 

Не дивлячись на наявність усвідомлення про 

важливість та необхідність забезпечення 

сприятливого інвестиційного середовища, через 

відсутність дієвих заходів щодо реалізації 

задекларованих цілей рівень надходження 

іноземних інвестицій й досі залишається на 

досить низькому рівні. Об’єктивна необхідність 

реалізації активної державної інвестиційної 

політики пояснюється потребою виконання 

економічних функцій держави, які в умовах 

кризи можуть носити комплементарний 

характер до функцій ринку. Саме тому 

актуальним завданням є підвищення ролі 

держави у поліпшенні інвестиційного клімату та, 

відповідно, збільшенню інвестиційних ресурсів 

за допомогою державної інвестиційної політики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
У світовій економічній літературі особливу 

увагу тенденціям розвитку державного 

регулювання економіки та ролі інвестицій в 

досягненні економічного розвитку приділено в 

працях зарубіжних вчених, таких як:  

Дж. М. Кейнса, П. Кругмана, Р. Манделла,  

П. Самуельсона, М. Портера, А. Ругмана, та інших. 

В українській економічній літературі цим 

питанням присвячені праці З. Варналія, 

А. Гальчинського, Я. Жаліла, В. Кириленка,  

В. Осецького, І. Сазонця, В. Тропіної, 

В. Федоренка, А. Чухна та інших.  

 
 
 

Методика досліджень 

Аналіз економічної літератури з цієї проблеми 

показав, що до теперішнього часу серед учених-

економістів і практиків господарювання немає 

чіткої єдності думок з приводу трактування 

сутності та основних засад інвестиційної 

політики. 

Постановка завдання 
Метою цієї статті є визначення природи 

державної інвестиційної політики як інструмента 

державного регулювання інвестиційної 

діяльності, дослідження її сутності з 

врахуванням особливостей сучасного 

економічного середовища. 

Виклад основного матеріалу 

Питання щодо перспектив залучення 

інвестицій в економіку України дедалі частіше 

піднімається у виступах представників влади на 

заходах, метою яких є представлення країни як 

перспективного та відповідального партнера. 

Проте через відсутність таких фундаментальних 

складових, як бачення чітких цілей та принципів 

і шляхів їх реалізації, значно ускладнює 

формування логіки інвестиційної політики в 

контексті забезпечення досягнення 

національних інтересів. Досліджуючи різні 

підходи до визначення сутності інвестиційної 

політики, можна виділити два напрями 

комплементарного характеру: інституціонально-

правовий, який передбачає виявлення 

визначення сутності інвестиційної політики у 

нормативно-правових актах України, та науково-

дослідний, в якому окреслюються основні 

напрями, що містяться в науковій літературі.  

Інституціонально-правовий тип 

характеризується тим, що серед різноманіття 

нормативно-правових актів1, які регламентують 

                                          
1 Господарський кодекс України (стаття 10 

інвестиційна політика; стаття 116 Підприємство з 

іноземними інвестиціями; стаття 326 Інвестування 
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здійснення інвестиційної діяльності поняття 

«інвестиційна політика» зустрічається лише в 

Господарському кодексі, який почав діяти з 2004 

р. Так в статті 10 зазначається, що інвестиційна 

політика «спрямована на створення суб'єктам 

господарювання необхідних умов для залучення 

і концентрації коштів на потреби розширеного 

відтворення основних засобів виробництва, 

переважно у галузях, розвиток яких визначено 

як пріоритети структурно-галузевої політики, а 

також забезпечення ефективного і 

відповідального використання цих коштів та 

здійснення контролю за ним» [1].  

Проте, правове забезпечення інвестиційної 

політики в Україні було започатковано ще у  

1991 р. Законом України «Про інвестиційну 

діяльність» [2], що закріплював положення про 

створення пільгових умов для інвесторів, які 

працюють у пріоритетних сферах, про державне 

регулювання інвестиційної діяльності за 

допомогою податкової, кредитної, 

амортизаційної, цінової політики, а також 

державної фінансової підтримки, застосування 

державного замовлення у сфері капітального 

будівництва, страховий захист інвестицій тощо. У 

1995 році механізм правового регулювання 

інвестиційної діяльності був доповнений 

Концепцією регулювання інвестиційної 

діяльності в умовах ринкової трансформації 

економіки [3], яка і донині визначає принципи 

регулювання інвестиційної діяльності. Метою 

впровадження Концепції в умовах ринкової 

трансформації економіки було створення 

конкурентного середовища, реалізація Програми 

структурної перебудови економіки України, 

визначення пріоритетного спрямування 

інвестицій. Концепція, зокрема, визначала 

                                                                      

інноваційної діяльності; глава 38 Іноземні інвестиції), 

Цивільний кодекс України (в частині глави 8 

Підприємницькі товариства), Закони України «Про 

інвестиційну діяльність», «Про захист іноземних 

інвестицій на Україні», «Про режим іноземного 

інвестування», «Про загальні засади створення і 

функціонування спеціальних (вільних) економічних 

зон», «Про спеціальний режим інноваційної 

діяльності технологічних парків», «Про інноваційну 

діяльність», «Про інститути спільного інвестування» 

та інші. 

основні засади державної організації та 

регулювання інвестиційної діяльності:  

– пріоритетність (орієнтація на державні 

пріоритети);  

– децентралізація (передача функцій 

забезпечення інвестицій суб’єктам 

господарювання);  

– розвиток конкуренції в інвестиційній сфері;  

– перехід від бюджетного фінансування до 

державного кредитування;  

– підтримка змішаного інвестування проектів і 

програм;  

– створення механізмів страхування 

інвестицій.  

Проте з часом положення концепції 

перестали бути адекватними реаліям. Перші 

згадки про інвестиційну політику як окремого 

напряму економічної політики також мали місце 

при прийнятті постанови ВРУ «Основні напрями 

економічної політики України в умовах 

незалежності» [4]. В ній зазначалось про зміну 

підходів щодо джерел і способів фінансування та 

спрямування державних централізованих 

капітальних вкладень. Законом України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» на території 

України впроваджуються такі правові режими 

для іноземних суб`єктів господарської 

діяльності: національний режим; режим 

найбільшого сприяння; спеціальний режим. 

Для країн з перехідною економікою з 

обмеженими вітчизняними джерелами 

інвестицій об’єктивною необхідністю є 

формування сприятливого інституціонального 

середовища, зокрема нормативно-правового, 

для залучення іноземних інвесторів. Як зазначає 

Шевердіна О.В., чим менш привабливим є 

інвестиційний клімат в країні, тим вищий рівень 

гарантування безпеки іноземних інвестицій [5,  

с. 113]. Цим пояснюється наявність відповідних 

правових приписів у конституціях. Адже, при 

поєднанні малопривабливого інвестиційного 

клімату та високої конкурентної боротьби на 

інвестиційному ринку країна змушена 

створювати особливі сприятливі передумови як 

підсилюючі чинники, які спонукатимуть 

нерезидента вкладати кошти. Одним із 

найважливіших чинників, що сприяє припливу 

іноземних інвестицій у країну, є наявність 

ефективного, чіткого та стабільного 
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законодавства в сфері захисту прав власності 

взагалі та зокрема щодо захисту іноземних 

інвестицій. А також дієвий, реальний механізм 

на практиці щодо захисту як прав власності, так 

й іноземних інвестицій.  

Як зазначав Дж. Хікс, «основною потребою, 

яка є характерною для торгівельної економіки є 

потреба у захисті власності і її потрібно розуміти 

не стільки як захист власності від насильства, 

скільки необхідністю чіткого визначення прав 

власності» [6, с. 68]. Вкладаючи кошти в 

економіку країни, інвестор хоче мати гарантію, 

що права власності захищені а умови 

господарювання не зміняться в майбутньому 

або, якщо зміняться, не погіршать його 

комерційних позицій. Такі гарантії якраз і 

складають «інституціональний скелет» 

інвестиційної політики держави. 

З метою поліпшення інвестиційного клімату, 

активізації іноземного інвестування та усунення 

перешкод у здійсненні іноземними інвесторами 

діяльності в Україні уряд вживає всіх можливих 

заходів для створення сприятливих умов для 

здійснення інвестиційної діяльності та 

поліпшення інвестиційного клімату. Особливості 

режиму іноземного інвестування на території 

України встановлено Законом України “Про 

режим іноземного інвестування”. Положення 

цього Закону врегульовують відносини, зокрема, 

щодо державних гарантій захисту іноземних 

інвестицій, державної реєстрації та контролю за 

здійсненням інвестицій, діяльності підприємств з 

іноземними інвестиціями, розгляду спорів тощо. 

Науково-дослідний напрям характеризується 

тим, що у сучасній науковій літературі чіткої 

єдності щодо розуміння поняття інвестиційної 

політики немає, що обумовлене неоднорідністю 

підходів до визначення її економічної суті.  

Проаналізувавши різні підходи до визначення 

поняття «інвестиційна політика» [7], можна 

трактувати цей термін, з одного боку, абстрактно 

як складову (напрямок, механізм) економічної 

політики, що передбачає дію комплексу 

інструментів, які забезпечують вплив на 

інвестиційний процес в рамках чинних 

нормативно-правових актів країни з метою 

досягнення соціального та економічного ефектів 

при урахуванні ресурсних та інституційних 

обмежень. З іншого боку, за так званою 

діяльнісною концепцією поняття «інвестиційна 

політика» можна трактувати конкретно як 

комплекс заходів, які забезпечують достатній 

рівень активності інвестиційного процесу, який 

забезпечить стійкий соціально-економічний 

розвиток країни. 

Тому на підставі вищенаведеного, можемо 

виділити наступні ознаки державної 

інвестиційної політики, які будуть лежати в 

основі авторського визначення: 

– вона є складовою економічної політики 

держави;  

– складається із комплексу адміністративних, 

економічних та правових заходів, які 

витримують баланс між мінімальним державним 

регулюванням інвестиційної діяльності та 

максимальним захистом економіки та 

забезпеченням національної безпеки;  

– її метою є активізація інвестиційних 

процесів в цілому через реалізацію комплексу 

заходів щодо покращення інвестиційного 

клімату та інституційного середовища (пасивна 

інвестиційна політика), та, зокрема, через 

проведення активної інвестиційної політики з 

метою регулювання структурної перебудови 

народного господарства;  

– сутність та пріоритети інвестиційної 

політики держави залежать від конкретного 

етапу її економічного розвитку та 

загальносвітових тенденцій у сфері регулювання 

інвестиційної діяльності. 

Ми пропонуємо визначити державну 

інвестиційну політику як складову економічної 

політики держави, що включає комплекс заходів 

державних органів відповідної компетенції, 

спрямованих на активізацію інвестиційного 

процесу, які, з одного боку, в цілому покращують 

інвестиційний клімат та інституційне 

середовище функціонування суб’єктів 

господарювання, а з іншого боку активно 

впливають на структурну перебудову народного 

господарства, в контексті балансу інтересів 

інвестиційних суб’єктів та держави у сфері 

національної безпеки. 

Висновки з проведеного дослідження 
Аналізуючи трансформацію визначення 

поняття «інвестиційної політики» можна 

виділити два напрями: інституціонально-

правовий, який передбачає виявлення напрямів 
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у нормативно-правових актах України, та 

науково-дослідний, в якому окреслюються 

основні напрями, що містяться в науковій 

літературі. В науковій літературі напрями 

трактування поняття «інвестиційна політика» 

поділяються на абстрактний як складова 

економічної політики та конкретний, який 

побудований на основах діяльнісної концепції, 

як комплекс заходів направлених на активізацію 

інвестиційної діяльності. Перспективою 

подальших досліджень, на нашу думку, може 

бути аналіз трансформації сутності інвестиційної 

політики та компаративістський аналіз 

визначення у вітчизняній та зарубіжній 

літературі з метою визначення спільних рис та 

відмінностей.  
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THE ORGANIZATION OF EFFECTIVE PUBLIC ADMINISTRATION DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE 
AND SPORTS IN UKRAINE 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Фізична культура та спорт посідають важливе місце у житті суспільства. Ключову роль у їх 

розвитку посідає грамотно організоване державне управління в поєднанні з діяльністю місцевих 

органів влади. Правове забезпечення функціонування фізкультурного руху в поєднанні зі спортом 

вищих досягнень – один із напрямків гармонізації суспільних відносин. Фізична культура – складова 

частина загальної культури суспільства, спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, 

морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її 

особистості. Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності 

людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої потреби 

взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами. Завданням держави та 

суспільства, а значить і органів управління фізичною культурою і спортом – це турбота про 

громадянина, його здоров’я, надання йому можливостей для активного заняття фізичною культурою 

і спортом. Розуміння того, що майбутнє любої держави визначається здоров’ям членів суспільства, 

привело до посилення ролі фізичної культури та спорту в діяльності держави. Особлива роль 

відводиться принципам організації наукового управління. Вони покликані акумулювати нові 

тенденції в розвитку державного управління, враховувати стан сучасного наукового пізнання, що 

підвищує його суспільне значення. 

 

Физическая культура и спорт занимают важное место в жизни общества. Ключевую роль в 

их развитии необходимо отнести грамотно организованному государственному управлению в 

соединении с деятельностью местных органов власти. Правовое обеспечение функционирования 

физкультурного движения в соединении со спортом высших достижений – одно из направлений 

гармонизации общественных отношений. Физическая культура – составляющая часть общей 


