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Стаття присвячена дослідженню впливу об’єднаних територіальних громад на інвестиційну привабли-
вість регіону. Визначено, що питання впливу об’єднаних територіальних громад на розвиток регіону набуло 
в умовах активізації процесів децентралізації. Обґрунтовано, що сукупність усіх ресурсів утворює потенціал 
громади, який є певним «профілем» ОТГ, який дозволяє інвестору прийняти рішення щодо доцільності інвес-
тування, напрямів вкладання коштів. Авторами виокремлено п’ять груп факторів, які формують інвестиційний 
клімат: рівень розвитку продуктивних сил та стан інвестиційного ринку; політична воля влади та правове 
поле держави; стан фінансово-кредитної системи і діяльність фінансових посередників; статус іноземного 
інвестора; інвестиційна активність населення. Обґрунтовано необхідність вдосконалення ключових принци-
пів інвестиційної політики через створення ефективного правового поля, що регулює інвестиційну діяльність, 
макроекономічної та політичної стабільності, запровадження податкових та митних пільг, дотацій, субсидій, 
субвенцій і бюджетних позик на розвиток пріоритетних сфер галузей економіки.

Ключові слова: інвестиційна привабливість, регіон, об’єднані територіальні громади, інвестиційний паспорт, 
інституційне середовище, інвестиційна політика, механізм.

Статья посвящена исследованию влияния объединенных территориальных общин на инвестиционную 
привлекательность региона. Определено, что вопросы влияния объединенных территориальных общин на 
развитие региона приобрели в условиях активизации процессов децентрализации. Обосновано, что сово-
купность всех ресурсов образует потенциал общества, который является определенным «профилем» ОТО, 
который позволяет инвестору принять решение о целесообразности инвестирования, направлений вложения 
средств. Авторами выделены пять групп факторов, которые формируют инвестиционный климат: уровень 
развития производительных сил и состояние инвестиционного рынка; политическая воля власти и правовое 
поле государства; состояние финансово-кредитной системы и деятельность финансовых посредников; ста-
тус иностранного инвестора; инвестиционная активность населения. Обоснована необходимость совершен-
ствования ключевых принципов инвестиционной политики через создание эффективного правового поля, ре-
гулирующего инвестиционную деятельность, макроэкономической и политической стабильности, введение 
налоговых и таможенных льгот, дотаций, субсидий, субвенций и бюджетных ссуд на развитие приоритетных 
сфер отраслей экономики.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность регион, объединенные территориальные общины, 
инвестиционный паспорт, институциональная среда, инвестиционная политика, механизм.
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The article is devoted to the study of the influence of the united territorial communities on the investment at-
tractiveness of the region. It is determined that the issue of the influence of united territorial communities on the 
development of the region acquired in the conditions of intensification of decentralization processes, which allows 
to determine the place and role of certain units in the development of the regional system. It is important to take into 
account the specific characteristics of the united territorial communities, such as dominance in the structure of a par-
ticular industry or sector of the economy, the peculiarities of the culture of economic management and their values. 
It is substantiated that the totality of all resources forms the potential of the community, which is a certain "profile" 
of UTC, which allows the investor to make decisions about the feasibility of investing, areas of investment. The key 
criterion is not the amount of resources, but the efficiency of their use within the territorial entity, which forms the 
investment attractiveness of both individual UTC and affects the attraction of funds to the region. Investment attrac-
tiveness is directly related to the investment climate, for which there are different methods for assessing. The authors 
singled out five groups of factors that shape the investment climate: the level of development of productive forces 
and the state of the investment market; political will of the government and the legal field of the state; the state of the 
financial and credit system and the activities of financial intermediaries; foreign investor status; investment activity 
of the population. Based on the analysis of these factors, four types of environments have been formed, which are 
in fact components of the investment climate: political and legal environment; socio-cultural environment; economic 
environment; institutional and infrastructural environment. The need to improve the key principles of investment poli-
cy through the creation of an effective legal framework governing investment activities, macroeconomic and political 
stability, the introduction of tax and customs benefits, subsidies, subsidies, subventions and budget loans for the 
development of priority sectors of the economy.

Keywords: investment attractiveness, region, united territorial communities, investment passport, institutional 
environment, investment policy, mechanism.

Постановка проблеми. На сучасному 
етапі розвитку економіки регіону об’єднані 
територіальні громади (ОТГ) відграють 
провідну роль у забезпеченні його функ-
ціонування та життєдіяльності. Реалізація 
реформи адміністративно-територіального 
поділу та її практичне втілення визначають 
необхідність аналізу розвитку окремих тери-
торіальних одиниць, ефективність функці-
онування яких проектується на показники 
регіонального розвитку в цілому. Сукупність 
одиниць утворює територіальну систему, 
яка характеризується взаємодією її складо-
вих елементів. Тобто громада є своєрідним 
центром життєдіяльності людини, де концен-
труються економічні, соціальні, політичні, 
екологічні та господарські процеси, і навколо 
якого об’єднуються периферійні територі-
альні одиниці. 

У зв’язку із цим постає питання забезпе-
чення повноцінного розвитку центру, який є 
«живильним соком, джерелом енергії» для 
інших територіальних одиниць та регіону 
загалом. При цьому центр визначається не 
за географічно-просторовою ознакою, а зна-
чущістю для розвитку регіону та впливом на 
його функціонування, яка характеризується 
наявним природно-ресурсним потенціалом, 
кількістю населення та рівнем життя, збалан-
сованістю ринку праці, структурою економіки, 
що визначає елементи «інвестиційного пас-
порту. Окремі територіальні одиниці харак-
теризуються незначним внеском порівняно з 
об’єднаними територіальними громадами в 
загальний регіональний розвиток.

Особливої актуальності питання розвитку 
впливу об’єднаних територіальних громад 
на розвиток регіону набуло в умовах активі-
зації процесів децентралізації, яка дозволяє 
визначити місце і роль певних одиниць у роз-
витку регіональної системи. При цьому важ-
ливим є врахування специфічних характерис-
тик об’єднаних територіальних громад, таких 
як домінування у структурі певної галузі або 
сектору економіки, особливості культури гос-
подарювання населення та їх ціннісні орієн-
тації. Це дозволяє максимально використати 
потенційні можливості територіальної оди-
ниці, і відповідно, підвищити рівень розвитку 
регіону в цілому.

Аналіз попередніх досліджень. Питання 
децентралізації, формування та розвитку 
об’єднаних територіальних громад ґрунтовно 
досліджені в працях іноземних та українських 
учених. Серед зарубіжних вчених необхідно 
виокремити Б. Дрейфюса [1]. Питання фор-
мування та функціонування та розвитку тери-
торіальних громад в Україні досліджували 
вітчизняні науковці, зокрема В. Бабаєв, І. Дро-
бот, Ю. Куц, Ю. Молодожен, В. Наконечний 
та інші [2–9]. Серед українських науковців на 
проблематиці впливу ОТГ на розвиток регіону 
зосереджують увагу І. Бланк [10], В. Захожай, 
М. Кіт [11], М. Кизим [12], С. Петровська [13], 
Сторонянська І.З. [14], Т. Уманець [15], Уша-
ков В.В. [16] та інші. 

Формування цілей статті. Визначити та 
проаналізувати вплив об’єднаних територі-
альних громад як складових регіону на його 
інвестиційну привабливість.
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Незважаючи на значну кількість наукових 
результатів потребує більш глибокого аналізу 
дослідження впливу ОТГ на інвестиційну при-
вабливість регіону як системи.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Реалії сьогодення переконливо 
доводять, що відсутність належної уваги до 
дослідження особливостей функціонування 
і розвитку ОТГ призводить до уповільнення 
регіонального розвитку та зниження рівні 
інвестиційної привабливості.

На сучасному етапі в національній еконо-
міці відбувається активізація процесів децен-
тралізації, невід’ємною частиною якої є фор-
мування таких територіальних утворень, які б 
мали високий рівень самодостатності та забез-
печували ефективність функціонування націо-
нальної економіки за рахунок раціонального 
використання власних ресурсів. Зауважимо, 
що функціонування кожної об’єднаної терито-
ріальної громади зорієнтоване на досягнення 
кінцевих результатів та цілей необхідно роз-
глядати з урахуванням синхронізації головних 
елементів єдиної системи. Громада як складне 
соціально-економічне утворення характеризу-
ється певним впорядкуванням складових час-
тин, тобто має визначену структуру. 

Підкреслимо, що у національній економіці 
утворення об’єднаних територіальних гро-
мад є засобом реалізації загальнодержавної 
політики децентралізації, метою якої є підви-
щення ефективності функціонування націо-
нальної економіки та зростання рівня життя 
населення шляхом перерозподілу повнова-
жень, фінансових коштів та залучення грома-
дян до управління. 

Зауважимо, що важливим питанням для 
функціонування і розвитку об’єднаних тери-
торіальних громад є не лише визначення 
певного набору елементів, а й визначення 
узгодженості між ними, що безпосередньо 
впливає на залучення інвестиційних ресурсів 
на рівні громади зокрема та регіону загалом. 
При цьому, слід підкреслити, необхідність 
існування прямого зв’язку між рівнем взаємо-
дії між елементами структури громади та її 
розвитком: чим більш узгодженим є функціо-
нування складових громади, тим більша ймо-
вірність успішності її розвитку, і, відповідно, 
гармонізації регіональної системи. 

В умовах активізації процесів децен-
тралізації перед національною економікою 
постало завдання утворення територіальних 
об’єднань, які б ефективно функціонували 
і всебічно розвивалися, а також залучали 
інвестиційні ресурси до регіонів.

Враховуючи складність умов та середо-
вище, в якому потрібно буде функціонувати 
та успішно розвиватися об’єднаним терито-
ріальним громадам, необхідним є синтез, що 
дозволяє врахувати не тільки унікальність 
окремих територій, їх людські, земельні та 
капітальні ресурси, але й визначити перспек-
тиви на майбутнє.

Сукупність усіх ресурсів утворює потенціал 
громади, який є певним «профілем» ОТГ, який 
дозволяє інвестору прийняти рішення щодо 
доцільності інвестування, напрямів вкладання 
коштів. При цьому в якості ключового критерію 
визначено не обсяг ресурсів, а ефективність їх 
використання в межах територіального утво-
рення. Усе вищезазначене формує інвести-
ційну привабливість як окремої ОТГ, так і впли-
ває на залучення коштів до регіону.

Інвестиційна привабливість безпосеред-
ньо пов’язана з інвестиційним кліматом, для 
оцінки якого існують різні методики. У окре-
мих методиках оцінки кількість показників 
інвестиційного клімату, які описують характе-
ристики інвестицій, значно змінюється і може 
коливатися від десяти до ста та більше ознак. 
Зауважимо, що можна здійснити типологіза-
цію чинників, котрі визначають особливості 
середовища, яке є невід’ємною складовою 
інвестиційного клімату: політико-правове 
середовище; соціально-культурне середо-
вище; економічне середовище; інституціо-
нально-інфраструктурне середовище.

Перелік основних узагальнених показників, 
що формують рівень розвитку відповідного 
середовища інвестиційного клімату наведено 
на рис. 1. 

В умовах мінливого та динамічного зовніш-
нього середовища фактори, що формують 
інвестиційний клімат постійно змінюються, 
отже потребують постійного впливу. Покра-
щити інвестиційний клімат країни можливо за 
рахунок різноманітних заходів, зокрема через 
забезпечення чіткого правового поля, що 
регулює інвестиційну діяльність, макроеко-
номічної та політичної стабільності, запрова-
дження податкових та митних пільг, дотацій, 
субсидій, субвенцій і бюджетних позик на роз-
виток пріоритетних сфер галузей економіки, 
подолання бюрократичних бар’єрів, корупції, 
забезпечення правового захисту інвестицій, 
покращення інформаційного забезпечення та 
інвестиційної інфраструктури (табл. 1).

Поліпшення інвестиційного клімату мож-
ливе через ефективну політику зі зниження 
інфляції та інфляційних очікувань, а також 
врегулювання проблем державного боргу, 
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забезпечення процедур захисту прав влас-
ників та інвесторів. Тобто створення таких 
сприятливих умов, при яких підвищується 
міжнародний імідж країни та зацікавленість 
інвестора працювати на території країни.

Таким чином, враховуючи низький рівень 
інвестиційної привабливості, виникає необ-
хідність визначення дієвого інструментарію 
щодо залучення міжнародних інвесторів до 
розбудови економічного середовища та ство-
рення сприятливого інвестиційного клімату. 
Враховуючи досвід економічно розвинених 
країн, серед першочергових тактичних захо-
дів можна виокремити такі:

– скорочення впливу держави на процеси 
міжнародного інвестування;

– спрощення системи адміністрування 
податків та зменшення їх відсоткових ставок;

– стабілізації економічних та політичних 
процесів;

– удосконалення нормативно-правової 
бази щодо регулювання діяльності міжнарод-
них інвесторів на національному ринку. 

За умови використання цих тактичних захо-
дів країна підвищує рівень довіри міжнарод-
них інвесторів, впевненість в правильності 
вибору країни, в яку вкладається капітал, а це 
в свою чергу формує позитивний імідж дер-
жави як надійного партнера. 

Доцільно відзначити, що лібералізація та 
відкритість внутрішнього ринку негативно 
впливають на економічну ситуацію, оскільки 
в таких умовах країна переважно імпортує 
готові вироби, а експортує лише сировину. 
Тому, країнам за таких умов необхідно прово-
дити політику імпортозаміщення шляхом під-
тримки національних товаровиробників уна-
слідок спрямування інвестиційного ресурсу 
для впровадження інноваційних технологій 
у виробництво та політику розвитку експорт-

Політико-правове середовище Економічне середовище

1. Стабільність законодавчої бази з
питань регулювання інвестиційної,
податкової та підприємницької
діяльності.

2. Стабільність політичного
середовища.

3. Механізм гарантій і захисту
інвестицій.

4. Відносини власності у держави.
5. Наявність торгівельних бар’єрів.
6. Наявність бюрократичних бар’єрів і

корупції.

1. Макроекономічне становище країни.
2. Стан та структура виробництва.
3. Стан та структура факторів (ресурсів)

виробництва.
4. Стан розвитку грошово-кредитної

системи.
5. Стан розвитку бюджетно-податкової

системи.
6. Наявність вільних економічних та

офшорних зон.
7. Розмір безробіття та заробітної плати.
8. Стан ринку інвестицій (наявність

інших інвесторів та їх досвід
інвестицій).

↓ ↓

Інвестиційний клімат

↑ ↑

Соціально-культурне середовище
середовище

1. Демографічна ситуація та структура
ринку робочої сили.

2. Соціальна структура суспільства.
3. Виробнича та матеріальна культура.
4. Рівень освіти.
5. Рівень злочинності.

1. Близькість до світових ринків, митних
переходів

2. Стан та структура ринку банківських,
кредитних, аудиторських, страхових
послуг, фондового ринку.

3. Наявність розвинутих транспортних,
енергетичних комунікацій, систем
зв’язку, водопостачання тощо.

Інституціонально-інфраструктурне 

Рис. 1. Складові інвестиційного клімату – детермінанти інвестиційної привабливості
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ного потенціалу високотехнологічних товарів 
через підтримку вітчизняних експортерів на 
світових ринках.

Зауважимо, що особливістю інвестиційних 
процесів є усвідомлення того, що кінцевим 
результатом інвестування має бути досяг-
нення високого рівня економічного добро-
буту, якості життя, поліпшення умов праці та 
розвиток регіону, об’єднаних територіальних 
громад та окремої людини. Адже, інвестиції 
можуть бути успішними та ефективними лише 
тоді, коли в Україні буде реалізовано принцип 
об’єднання свободи ведення бізнесу й ефек-
тивної державної політики. А це потребує 
зміни системи і людей. Оскільки саме вива-
жена державна політика здатна забезпечити 
населення робочими місцями та необхідним 
рівнем життя. 

Висновки. На основі проведеного дослід-
ження можна зробити висновок, що на сучас-

ному етапі розвитку суспільних відносин 
характерним є активізація процесів децентра-
лізації. У результаті формування територіаль-
них громад, які є спільнотою громадян Укра-
їни, котрі компактно проживають на міській чи 
сільській території, мають колективні інтереси 
і визначений законом правовий статус. На 
відміну від простої територіальної одиниці, 
поселення, яке має статус територіальної гро-
мади, наділяється певними правами. У першу 
чергу, це право на самоврядування. 

Об’єднані територіальні громади (ОТГ) як 
елементи регіональної системи є дієвим спо-
собом залучення інвестицій за рахунок висо-
кої ефективності управління інвестиційними 
ресурсами. Завдяки громадам забезпечу-
ється підвищення рівня зацікавленості інвес-
торів вкладати кошти в розвиток громади, і, 
відповідно, тим самим формує інвестиційну 
привабливість регіону.

Таблиця 2
Механізм впливу на інвестиційний клімат

Забезпечення чіткого 
правового поля інвестиційної 

діяльності

Подолання 
бюрократичних 

бар’єрів та корупції

Запровадження 
податкових та митних 

пільг
  

Інформаційне забезпечення  Механізм впливу  
на інвестиційний клімат  Захист інформації

  
Дотації, субсидії,  

бюджетні позики на розвиток 
пріоритетних сфер та галузей

Макроекономічна  
та політична стабільність

Розвиток інвестиційної 
інфраструктури
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