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Методика журналу «Еuromoney» містить опитування експертів, 
які представляють великі банки розвинених країн, а також враховує 
статистичну інформацію про стан того чи іншого фактора. 

Недоліки цієї методики полягають у тому, що немає різниці між 
реальними та портфельними інвестиціями, не враховуються розміри 
країн (одна сукупність показників для США і Люксембургу); серед 
показників відсутня інноваційна складова, роль якої зростає в 
макроекономічній динаміці багатьох країн. 

Відомі й інші методи оцінки інвестиційного клімату: рейтинг 
Institutional Investor та система BERI. Рейтинг Institutional Investor – 
це рейтинг (оцінка) кредитоспроможності країн. Він складається за 
участю експертів 100 провідних міжнародних банків. При формуванні 
рейтингу в інформаційній системі BERI оцінюється політична 
стабільність, ставлення до зарубіжних інвестицій, націоналізація, 
девальвація, платіжний баланс, бюрократія, темпи економічного 
зростання, можливість реалізації угод, витрати на заробітну плату, 
продуктивність праці, інфраструктура, умови кредитування. 

Комплексна методика оцінки інвестиційної привабливості регіонів 
України розроблена під керівництвом І. Бланка, передбачає ранжування 
регіонів за п’ятьма узагальненими показниками, при цьому враховується 
значущість (питома вага) цих показників: 

 рівень загальноекономічного розвитку регіонів (7 аналітичних 
показників) – 35 %; 

 рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону (5 по-
казників) – 15 %; 

 демографічна ситуація (4 показники) – 15 %; 
 рівень розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури 

регіону (6 показників) – 25 %; 
 рівень криміногенних, екологічних та інших ризиків (4 по-

казники) – 10 %. 
За результатами оцінки, найбільш інвестиційно привабливими 

регіонами є ті, в яких сконцентровано значний промисловий, 
інфраструктурний і науково-технічний потенціал – місто Київ та 
Київська Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Запорізька області. 

 
24.5. СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Україна потенційно може бути однією з провідних країн по 
залученню іноземних інвестицій як прямих, так і портфельних. 
Цьому сприяє її величезний внутрішній ринок, порівняно кваліфікована і 
водночас дешева робоча сила, значний науково-технічний потенціал, 
великі природні ресурси та наявність інфраструктури, хоч і недостатньо 
розвиненої. 
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З рис. 3 видно, що структура цієї моделі містить два елементи: 
елемент U – керуючий; елемент Е – керований. 

Керуючий елемент приймає: 
1) через вхідний канал імпульс із зовнішнього середовища (У1); 
2) через канал зворотного зв’язку імпульси, що стосуються його 

власного стану (X1) та стану структури системи (Х2). 
На підставі прийнятих імпульсів керуючий елемент починає 

функціонувати. Спочатку він визначає конкретне (кількісне) значення 
вихідного параметра У2, тобто формулює мету діяльності системи. 
Потім він виробляє імпульс Х3 і надсилає його керованому елементу 
(ефектору). Цей імпульс має характер команди. 

На блок-схемі показано, що ефектор сприймає також імпульси 
Z1 із зовнішнього середовища. Це так звані перешкоди, що заважають 
досягненню мети управління. 

Під впливом команди керуючого елемента та зовнішніх перешкод 
ефектор починає своє функціонування. Результат його діяльності – 
вихідний імпульс У2. Але перш ніж надіслати його у зовнішнє 
середовище, ефектор інформує керуючий елемент про виконання 
одержаної команди Х2 через канал зворотного зв’язку. Узгоджуючи 
прийняту від ефектора інформацію з визначеною метою діяльності 
системи, керуючий елемент знову починає функціонувати. 

Якщо результати діяльності ефектора збігаються з метою, то 
ефектор одержує команду надіслати вихідний імпульс У2 в зовнішнє 
середовище. В разі незбігу керуючий елемент виробляє нові команди, 
якими спрямовує дії ефектора. Отже, у структурі системи керуючий 
елемент виконує цілком конкретні функції. 

По-перше, він визначає мету функціонування. Оскільки мету 
можна досягти різними способами, керуючий елемент повинен вибрати 
один із них. При цьому під способом досягнення мети розуміють 
розробку алгоритму трансформаційного процесу, а опрацювання 
способу досягнення мети передбачає визначення впорядкованих 
операцій, тобто того, що повинні робити члени трудового колективу 
для досягнення мети. Відтак керуючий елемент виконує функцію 
планування процесу визначення мети діяльності, передбачення 
майбутнього розвитку та поєднання колективних (індивідуальних) 
завдань для одержання очікуваного загального результату. 

По-друге, кожна операція трансформаційного процесу повинна 
мати свого носія, тобто виконуватися певним елементом даної системи. 
Отже, реалізація трансформаційного процесу передбачає також 
визначення того, хто саме має виконувати ту чи іншу конкретну 
операцію і як виконавці мають взаємодіяти між собою. Ці процеси 
характеризують сутність організації як функції управління. Організація – 
це процес формування структури системи, розподіл завдань, повноважень 
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Інша особливість підприємства полягає в тому, що воно є штучною 
системою, створеною людиною заради її власних інтересів, передовсім 
спільної праці. Тому характеристикою будь-якого підприємства є 
поділ праці. 

Розрізняють дві форми поділу праці: горизонтальну та вертикальну. 
Перша – це поділ праці через поділ трудових операцій на окремі 
завдання. Результатом такого поділу праці є формування підрозділів 
підприємства, які виконують певні частини загального транс-
формаційного процесу. Оскільки роботу на підприємстві поділено 
між підрозділами та окремими виконавцями, тому хтось повинен 
координувати їхні дії, щоб досягти загальної мети діяльності. 

Тому об’єктивно виникає потреба у відокремленні управлінської 
праці від виконавчої. 

Управління являє собою діяльність, спрямовану на координацію 
роботи у трудових колективах. Координація управлінської праці, 
формування рівнів управління здійснюються за допомогою вертикального 
поділу праці. 

У цьому зв’язку відзначимо, що хоча підприємства відрізняються 
між собою за розмірами, сферами діяльності, технологічними процесами 
тощо, проте всі вони як системи мають спільні характеристики 
(загальні риси), з-поміж яких передовсім виділяються функції 
управління – об’єктивно зумовлені загальні напрями або сфери 
діяльності, сукупність яких забезпечує ефективне використання 
спільної праці. 

Виділяють декілька функцій управління. Для з’ясування природи й 
сутності кожної з них розглянемо механізм функціонування 
найпростішої моделі штучної системи (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схема процесу функціонування моделі штучної системи 
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Проте притоку в інвестиційну сферу іноземного та приватного 
національного капіталу перешкоджають політична нестабільність, 
недосконалість законодавства, нерозвиненість виробничої та соціальної 
інфраструктури, недостатнє інформаційне забезпечення, та ще однієї 
дуже важливої причини корупції. Саме через корупцію і бюрократію у 
світі склалась негативна думка про нашу державу, додамо до цього 
нашу систему оподаткування і ось ми маємо резутат – Україну віднесли 
до групи країн з найбільшим інвестиційним ризиком. 

У таблиці 25 наведено основні форми та інструменти державного 
стимулювання інвестиційної діяльності, які доцільно запровадити в 
Україні. 

 
Таблиця 25 

Форми та інструменти державного стимулювання  
інвестиційної діяльності 

Форми Інструменти 
Податкове 
стимулювання 

Зниження ставки податку 
Інвестиційна податкова знижка 
Відміна податків на реінвестування 
Податкові угоди з іншими країнами 
Податкові кредити 

Фінансове 
стимулювання 

Прискорена амортизація 
Пільгові кредити 
Інвестиційні гарантії 
Безвідсоткові кредити 

Інфраструктурне 
забезпечення 

Надання земельних ділянок /необхідних приміщень у 
безкоштовне користування або за пільговими цінами 

Стимулювання 
конкретних 
інвестиційних проектів 

Цільове фінансування ресурсо- і природозберігаючого 
обладнання 
Цільове фінансування проектів по підвищенню кваліфікації, 
перепідготовки кадрів, поліпшенню умов праці 
Сприяння у проведенні техніко-економічного обґрунтування 
проектів 

 
На сьогодні іноземні інвестори, які все ж наважуються інвестувати 

в нашу економіку, вимагають законодавчих гарантій, великі корпорації 
та інвестиційні компанії вимагають урядових гарантій та пільг. 
Проте механізм реалізації правових гарантій поки що недостатньо 
відпрацьований. До того ж відсутні достатні судові засоби для 
забезпечення дотримання законних прав інвесторів та врегулювання 
спорів. Окрім того, для іноземних інвесторів більш приваблива така 
інстанція для вирішення суперечок, яка незалежна від уряду країни-
господаря. 
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