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Здійснено аналіз наукових підходів до трактування дефініції «інвестиційний потенціал». Запропоновано 
визначення поняття «інвестиційний потенціал територіальної громади», звернуто увагу на його 
специфічні риси. Досліджено структуру інвестиційного потенціалу територіальної громади та 
виділено його основні чинники. Вказано на проблеми формування та використання інвестиційного 
потенціалу територіальних громад. Розроблено схему механізму управління інвестиційним потенціалом 
на рівні територіальної громади.
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Одним із завдань, які ставилися перед реформою адміністративно-територіаль-
ного устрою України та місцевого самоврядування, було досягнення територіальни-
ми громадами високого рівня фінансової спроможності при вирішенні питань 
місцевого значення. Сутність реформування полягала у трансформації механізму 
державного управління шляхом перерозподілу повноважень між державними 
органами та органами місцевого самоврядування з тим, щоб перетворити 
самоврядування на реальний інструмент ефективного поступального розвитку 
громад. Територіальна громада – кінцевий споживач багатьох адміністративних 
послуг і більшості із суспільних благ держави, а тому саме на рівні громад має 
ство рюватися належний рівень соціально-економічного благополуччя. 

Говорити про досягнення поставлених цілей реформи на сьогодні досить 
складно через фрагментарність її запровадження та неоднорідність фінансових 
можливостей територіальних громад. Однак у будь-якому випадку актуальною 
є потреба пошуку джерел та ефективних механізмів фінансування потреб тери-
торіального розвитку, використання інвестиційного потенціалу.

 Проблематика формування та використання інвестиційного потенціалу регіонів 
і локальних територій займає чільне місце в системі науково-методологічних 
досліджень економістів і фахівців з державного управління й відзначається наяв-
ністю багатьох точок зору і трактувань, висвітлених у низці наукових робіт. Серед 
них дослідження таких учених, як І. Бережна, М. Бутко, Е. Вайсман, С. Воско-
бійник, В. Гордієнко, Я. Єлейко, С. Іщук, О. Кахович, М. Мельник, П. Мірош-
ниченко, У. Нечитайло, К. Раєвський, С. Ткач, В. Ткачук та ін.

Метою публікації є аналіз сутності інвестиційного потенціалу територіальних 
громад з точки зору чинників його формування та механізмів управління 
використанням для досягнення цілей розвитку адміністративно-територіальних 
утворень локального рівня.

Територіальна громада наділена державою правом місцевого самоврядування. 
Але це лише право, яке необхідно реалізувати. Конституційні гарантії і закріплення 
права на місцеве самоврядування, з одного боку, мають накладати певні зобов’язання 
на державу щодо створення умов для його реалізації. З іншого боку, територіальна 
громада опікується питаннями локального характеру, а тому має діяти в умовах 
самореалізації права на місцеве самоврядування. Це передбачає необхідність 
пошуку та залучення суттєвих фінансових ресурсів для вирішення проблем 
територіального розвитку, зокрема інфраструктурного, оскільки більшість територій 
у цьому аспекті на сьогодні характеризуються як проблемні. Територіальні громади 
можуть збільшити свої фінансово-інвестиційні можливості через об’єднання. У 
такому контексті вбачаються перспективи подальшого системного розвитку як 
громад, так і регіонів. Мова йде про формування нового інвестиційного потенціалу 
в умовах функціонування об’єднаних територіальних громад. Такий потенціал 
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здатен реалізуватися та втілитися в реальні інвестиційні потоки, які дадуть змогу 
наростити фінансову спроможність територіальних громад. 

З цього приводу слушним є погляд С. І. Воскобійника, який зазначає, що 
залучення інвестицій на місцевий рівень є показником стабільності й успішності 
соціально-економічного розвитку певної територіальної громади. При цьому роль 
органів місцевого самоврядування в процесі залучення інвестицій має зводитися 
до виконання таких функцій:
−	 формування привабливого для інвестора іміджу територіальної громади;
−	 створення сприятливих умов для надходжень та ефективної реалізації 

інвестицій; 
−	 створення ефективних каналів для поширення інформації про інвестиційний 

потенціал відповідної території; 
−	 посередництво в налагодженні контактів і співпраці між представниками 

місцевого бізнесу і потенційними інвесторами [1].
З наведеного випливає, що органи місцевого самоврядування потребують 

великого обсягу функціональних можливостей щодо формування та використання 
інвестиційного потенціалу. Завдання полягає ще й у тому, щоб інвестиційний 
потенціал належно представити інвестору, а відтак промоція такого потенціалу 
має посідати чільне місце в роботі органів місцевого самоврядування. 

Для розуміння сутності інвестиційного потенціалу територіальних гро-
мад спробуємо дослідити трактування інвестиційного потенціалу взагалі та 
інвестиційного потенціалу регіону, що подаються різними авторами. Час тина 
авторів (І. Ю. Бережна, І. Я. Вайсман, Я. І. Єлейко, О. І. Єлейко та К. Є. Раєв-
сь кий, Г. Ю. Кучерук та О. М. Вовк, В. Р. Ткачук) трактує поняття інвести-
ційного потенціалу через призму можливостей, властивостей, які мають 
значимість для залучення інвестицій [2-6]. Інша частина авторів (Р. А. Крамов, 
П. І. Мірошниченко, А. Ф. Мельник, У. П. Нечитайло, С. М. Мілюкова) є 
прихильниками ресурсного підходу до визначення інвестиційного потенціалу, 
розглядаючи його як сукупності ресурсів, які забезпечують інвестиційні процеси 
[7-11]. У визначенні О. М. Щербатюк поєднуються два зазначені підходи: інвес-
тиційний потенціал – це комплекс інвестиційних ресурсів у поєднанні з мож-
ливостями, засобами та умовами їх залучення та використання [12]. На нашу 
думку, і потенційні інвестиційні ресурси, і можливості та умови їх залучення 
слід розглядати як чинники інвестиційного потенціалу. 

Таке поняття інвестиційного потенціалу можна цілком коректно застосовувати 
як для окремого локального господарського об’єкта – підприємства, так і щодо те-
риторіальних й адміністративних таксонів різних рівнів, від територіальних гро мад 
до регіонів і країн загалом. Об’єктивні відмінності ж будуть зумовлюватися інс ти-
ту ційними можливостями у доступі до відповідних ресурсів на кожному з рівнів, 
при родно-ресурсними, соціально-економічними та іншими особливостями територій.

Виходячи з наведених вище визначень інвестиційного потенціалу, інвестицій-
ний потенціал територіальних громад слід трактувати, по-перше, виходячи з 
основних змістовних детермінант поняття інвестиційного потенціалу, але у кон-
тексті одиниць адміністративно-територіального поділу локального (базового) 
рівня – територіальних громад.

По-друге, необхідно звернути увагу на те, що інвестиційний потенціал 
характеризується певним відкладеним у часі ефектом, який має соціально-еко-
номічний або суспільний характер. Але сам факт проявів результатів використання 
потенціалу в певному часі означає і можливість неотримання корисного ефекту або 
зменшення його величини внаслідок вибору хибних та неефективних управлінсь-
ких рішень. Тому передбачається, що інвестиційний потенціал територіальної 
громади виступає в ролі об’єкта, залежного від ефективності управління з боку 
органів місцевого самоврядування. 

По-третє, інвестиційний потенціал територіальної громади визначається 
сукупністю об’єктивних факторів, зумовлених її природними, соціально-еко-
номічними, публічно-політичними та іншими особливостями.
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 Таким чином, під інвестиційним потенціалом територіальної громади пропо-
нуємо розуміти сукупність ресурсів та можливостей (природно-ресурсних, соці-
альних, фінансово-економічних, інституційно-управлінських тощо), які є об’єк том 
управління з боку органів влади територіальної громади, спрямованого на залучення 
інвестиційних ресурсів для вирішення проблем територіального розвитку.

Фактично мова йде про можливості інвестиційного забезпечення розвитку 
те риторіальної громади та здатність їх цілеспрямованої трансформації у потік 
ін вестиційних ресурсів. 

З цих позицій слід звернути увагу на точку зору Е. Я. Вайсмана, який вказує 
на те, що інвестиційний потенціал становить собою не просту, а певним чином 
упорядковану сукупність потенційних інвестиційних ресурсів, локалізованих 
на території, яка дозволяє добитися ефекту синергізму при їх використанні [3]. 

Аналізуючи інвестиційний потенціал регіону, В. П. Гордієнко акцентує увагу 
на тому, що він пов’язаний з формуванням інвестиційного попиту з боку суб’єктів 
регіональної економіки у вигляді інвестиційних потреб, інтересів і пріоритетів, 
які становлять основу інвестиційних проектів і програм соціально-економічного 
розвитку території. У цьому разі інвестиційний потенціал становить собою 
взаємопов’язану систему організованих сукупностей інвестиційних інтересів, 
інвестиційних потреб і пріоритетів різних суб’єктів інвестиційної діяльності 
регіону, яка формує загальний інвестиційний попит на регіональному ринку, 
виходячи з стратегічних завдань соціально-економічного розвитку території [13].

У контексті територіальних громад поняття їх інвестиційного потенціалу доціль-
но розглядати з погляду ресурсів і можливостей, які можуть бути мобілізованими 
для формування потоку інвестицій у створення та розвиток насамперед підприємств 
й інфраструктурних об’єктів комунальної власності (власності громади), а також 
підприємств інших форм власності, які здійснюватимуть виконання робіт і надання 
послуг на засадах публічно-приватного партнерства, забезпечуючи реалізацію 
повноважень і завдань територіальних громад як адміністративно-територіальних 
утворень у сфері комунального господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, 
соціального захисту, екологічної безпеки тощо.

Складовими інвестиційного потенціалу територіальної громади є низка чин-
ників загальнодержавного, регіонального та локального рівня (рис. 1).

Важливою складовою інвестиційного потенціалу територіальних громад, 
якій, однак, не приділяється належна увага, є адміністративно-управлінська – 

Рис. 1. Складові інвестиційного потенціалу територіальної громади
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професійність і лояльність апарату органів місцевого самоврядування й виконавчої 
влади щодо потенційних інвесторів, а також рівень лібералізації дозвільних 
процедур. Цей елемент в умовах України, яка за сприятливістю умов для ведення 
бізнесу є далекою від лідерів, набуває особливої актуальності. 

Як зазначає У. П. Нечитайло, вимогою сучасних реалій є розробка дієвого 
механізму управління інвестиційними можливостями території, який має 
передбачати визначення пріоритетних напрямів інвестиційних вкладень з 
урахуванням економічних особливостей регіону чи окремої громади, враховувати 
раціональне формування структури джерел інвестиційних ресурсів [10].

Реформа децентралізації, яка проводиться в Україні, сприяє підвищенню ін-
вес тиційного потенціалу об’єднаних територіальних громад через розширення 
їх бюджетної самостійності, наділення додатковими джерелами бюджетних над-
ходжень, можливостями залучати кредитні ресурси, фінансову підтримку з Дер-
жавного бюджету у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури 
згід но з планами соціально-економічного розвитку громад, розширення можливостей 
щодо залучення міжнародної технічної допомоги, коштів міжнародних фондів 
тощо. Однак ці можливості мають відношення до об’єднаних територіальних гро-
мад. Станом на 01.06.2017 р. в Україні створено 413 таких громад, які об’єднали 
тільки 17,2% сільських, селищних, міських рад, наявних до початку реформи. На 
Львів щині створено 25 об’єднаних територіальних громад, у які увійшло 13,8% 
наяв них до об’єднання адміністративно-територіальних одиниць базового рівня. 

Загалом практика формування та використання інвестиційного потенціалу 
на рівні територіальних громад надалі демонструє доволі низькі можливості 
мобілізації коштів місцевих бюджетів на інвестиційні цілі. За даними 
департаменту фінансів Львівської облдержадміністрації, у 2016 р. в області на 
капітальні видатки використано 3,366 млрд грн. коштів місцевих бюджетів, 
що становило 15,0% від їх видаткової частини. При цьому частка капітальних 
видатків у загальних видатках місцевих бюджетів понад 20% мала місце тільки 
у бюджетах м. Львова (31%) та м. Трускавець (21%), а також у 15 об’єднаних 
територіальних громад. У бюджетах 24 міст і районів області цей показник не 
перевищував 10% (крім Пустомитівського – 19% та Кам’янка-Бузького районів – 
13%), становлячи від 3% до 10%. Тобто таке важливе джерело інвестиційного 
потенціалу територіальних громад, як власні бюджетні надходження, фактично 
не може перевищувати 10%. Вищі показники капітальних видатків у бюджетах 
об’єднаних територіальних громад пояснюються отриманням ними у 2016 р. 
стимулюючих субвенцій з Державного бюджету на соціально-економічний 
розвиток, що аж ніяк не можна вважати стабільним джерелом їх бюджетних 
надходжень. Свідченням цього, зокрема, є те, що чотири з п’ятнадцяти об’єднаних 
територіальних громад Львівщини при затвердженні бюджету 2016 р. взагалі не 
закладали коштів на фінансування проектів розвитку через відсутність відповідних 
бюджетних ресурсів [14].

За таких обставин важливої ролі набувають зовнішні запозичення інвес-
тиційного характеру для їх спрямування на реалізацію найнагальніших потреб 
тери торіальних громад. 

Водночас необхідно звернути увагу і на наявність низки проблем щодо фор-
мування та використання інвестиційного потенціалу територіальних громад. 
Зокрема, О. О. Кахович [15] і В. Р. Ткачук [6] виокремлюють такі основні проблеми:
−	 низька управлінська спроможність та ефективність управлінських дій органів 

місцевого самоврядування;
−	 недостатність засобів стимулюючого характеру щодо впливу на потенційних 

інвесторів;
−	 брак або низька якість програм територіального розвитку, розроблених 

органами управління територіальними громадами;
−	 низька промоційна активність органів місцевого самоврядування у сфері 

залучення інвестицій.
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Виходячи з цього, вважаємо за необхідне звернути увагу на вдосконалення 
механізму управління реалізацією інвестиційного потенціалу територіальних 
громад, виділення у ньому ролі та місця управлінського впливу, що схематично 
зображено на рис. 2. Сутність полягає у розкритті вектора і змісту управлінських 

дій органів місцевого самоврядування та органів державного управління тери-
торіального рівня як на інвесторів, так і стосовно підвищення інвестиційного 
потенціалу територіальних громад через ефективний управлінський компонент. 
Щодо інвесторів, то основна мета управлінських дій має полягати у стимулюванні 
та заохоченні їх діяльності, у тому числі із застосуванням інструментів державно-
приватного партнерства, партнерства на рівні територіальної громади, співпраці 
територіальних громад, розробки дієвих програм їх розвитку та інвестиційних 
проектів, які, зокрема, дозволяють залучати зовнішні джерела фінансування.

Стосовно інвестиційного потенціалу, то основний акцент органів місцевого 
само врядування має робитися на такому його позиціонуванні інвесторам, яке 
б дало їм змогу зробити вибір на користь конкретної територіальної громади. 
Окремо слід звернути увагу на необхідність управлінського впливу, спрямованого 
ор ганами управління громадою на нівелювання негативних чинників впливу на 
інвестиційний потенціал та їх трансформацію в сприятливі для реалізації потен-
ціалу можливості. 

Викладене вище дає підстави для розгляду інвестиційного потенціалу тери-
торіальної громади в контексті ресурсно-інституційного підходу, тобто як 
сукупності факторів та особливостей територіальної громади, які при ефективних 
управлінських зусиллях з боку органів місцевого самоврядування здатні забез пе-
чу вати її інвестиційні потреби.

На жаль, при встановлених на сьогодні умовах формування бюджетних 
надходжень і міжбюджетних відносинах, можливості використання коштів 
місцевих бюджетів на інвестиційні цілі є суттєво обмеженими. Таке становище 
зумовлює необхідність активізації управлінських зусиль органів влади 
територіальних громад щодо включення внутрішніх інвестиційних резервів, а 
також створення сприятливих умов для залучення зовнішніх інвестицій для 
вирішення завдань соціально-економічного розвитку громад. Продовження 
досліджень у цьому напрямі матиме вагоме практичне значення.
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Рис. 2. Механізм управління реалізацією інвестиційного потенціалу територіальної громади
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Zhuk P. V., Siryk Z. O. Investment capacity of territorial communities: nature of the concept and management 
issues.

Analysis of scientific approaches to interpretation of investment capacity is conducted. Definition of the term 
«investment capacity of territorial community» is suggested. Special attention is paid to its specific features – concrete 
territorial context and dependence on peculiarities of local natural, social, economic and other factors and on the 
efficiency and adequacy of territorial management bodies’ activity directed at the use of community’s investment capacity. 
The structure of territorial community’s investment capacity is examined and its major components are outlined: natural 
conditions and resources, raw materials base, human resources, economic base, financial resources, investment climate 
and scientific, technological, innovative, institutional, infrastructural and management maintenance. The problems of 
forming and exploitation of territorial communities’ investment capacity are emphasized. Low management capacity 
and promotion activity of local governing bodies, absence of efficient incentives for investors and poor quality of local 
development programs are among them. The scheme of investment capacity management mechanism at the level of 
territorial community is suggested in order to outline the directions of management influences of local governing bodies 
on implementation of territorial communities’ investment capacity. 

Keywords: investment capacity, territorial community, local governing bodies, management influence, management 
mechanism.
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