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АНОТАЦІЯ
У статті визначено та систематизовано ключові елементи 

системи фінансового забезпечення інвестиційного розвитку 
регіону. Наведено авторське визначення поняття «фінансове 
забезпечення інвестиційного розвитку регіону». Проаналізова-
но та визначено основні елементи, на основі яких сформовано 
систему фінансового забезпечення інвестиційного розвитку 
регіону. Розроблено структурну модель системи фінансового 
забезпечення регіону.

Ключові слова: фінансове забезпечення, інвестиційний 
розвиток, система, мета, функції, принципи, методи, важелі, 
суб’єкти, об’єкти, інструменти фінансового забезпечення, дже-
рела фінансового забезпечення.

АННОТАЦИЯ
В статье определены и систематизированы ключевые эле-

менты системы финансового обеспечения инвестиционного 
развития региона. Приведено авторское определение понятия 
«финансовое обеспечение инвестиционного развития регио-
на». Проанализированы и определены основные элементы, на 
основе которых сформирована система финансового обеспече-
ния инвестиционного развития региона. Разработана структур-
ная модель системы финансового обеспечения региона.

Ключевые слова: финансовое обеспечение, инвестици-
онное развитие, система, цель, функции, принципы, методы, 
рычаги, субъекты, объекты, инструменты финансового обе-
спечения, источники финансового обеспечения.

ANNOTATION
The article defines and systematizes the key elements of the 

financial support system for the region’s investment development. 
The author’s definition of the concept of «financial support for the 
investment development of the region» is given. The main ele-
ments on the basis of which the system of financial support for the 
investment development of the region was formed are analyzed 
and determined. A structural model of the financial support system 
of the region was developed.

Key words: financial support, investment development, sys-
tem, purpose, functions, principles, methods, levers, subjects, ob-
jects, financial support instruments, sources of financial support.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
для вирішення завдань підйому регіональної 
економіки на довгострокову перспективу і за-
безпечення економічного зростання необхідне 
створення якісно сформованої інвестиційної 
інфраструктури, яка здатна створити умо-
ви для здійснення інвестиційної діяльності, 
знизити ступінь ризику інвестиційних вкла-
день, полегшити залучення додаткових інвес-
тицій, акумулюючи фінансові ресурси. Отже, 
проблеми фінансування інвестицій постають 
дуже гостро. Саме подолання цієї проблеми 
дозволить реалізувати фінансові можливості 
і тим самим дасть життєвість інвестиційному 
розвитку регіонів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання фінансового забезпечення інвестицій-
ної діяльності окреслено в працях таких уче-
них, як Й. Шумпетер, С. Юрій, М. Кондратьєва, 

В. Опаріна, В. Осипіщева, В. Федосов, О. Мос-
каль, І. Сокирська та ін. Однак сьогодні недо-
статньо уваги приділено системі фінансового 
забезпечення інвестиційного розвитку регіону.

Постановка завдання. Мета статті – досліди-
ти і вивчити категорію фінансового забезпечен-
ня інвестиційного розвитку регіону та система-
тизувати його основні елементи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Система фінансового забезпечення інвестицій-
ного розвитку регіону має власний понятійний 
апарат, у якому ключовим є поняття «фінан-
сове забезпечення». Фінансове забезпечення 
інвестиційного розвитку визначає джерела, 
методи і форми фінансування ефективних ін-
вестиційних проектів, які передбачають досяг-
нення економічного, соціального екологічного 
та науково-технічного ефектів [1, с. 322]

Огляд різних трактувань [2-13] поняття «фі-
нансове забезпечення» показує, що можна ви-
ділити такі основні пов’язані з ним змістові ас-
пекти:

– як узагальнюючий метод взаємозв’язаного 
набору фінансових форм [2; 3];

– як сукупність економічних відносин для 
пошуку, залучення та ефективного використан-
ня фінансових ресурсів [4];

– як джерело покриття витрат [5];
– як процес організації фінансування на осно-

ві відповідної системи фінансування [6; 7; 8].
У науковій літературі існує багато визначень 

поняття «фінансове забезпечення», що відно-
сяться як до загальних, так і до конкретних 
[9; 10; 11; 12; 13]. Узагальнюючи всі наведені 
вище визначення, пропонуємо під фінансовим 
забезпеченням інвестиційного розвитку регіону 
розуміти «сукупність конкретних економічних 
відносин, що пов’язані із залученням та ефек-
тивним використанням фінансових ресурсів для 
реалізації основних заходів, пов’язаних з інвес-
тиційним розвитком в регіоні».

Фінансове забезпечення інвестиційного роз-
витку визначає мету, завдання, функції, прин-
ципи, законодавчо-нормативне забезпечення, 
методи і важелі фінансування ефективних ін-
вестиційних проектів, які передбачають до-
сягнення економічного, соціального, екологіч-
ного та науково-технічного ефектів у регіоні 
[13, с. 25]. Система фінансового забезпечення 
інвестиційного розвитку представлена на рис. 1.

Головними складниками фінансового забез-
печення інвестиційного розвитку є:
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– об’єкт;
– джерела фінансування інвестиційного роз-

витку регіону;
– інструменти фінансового забезпечення.
Розглядаючи основні складники фінансового 

забезпечення інвестиційного розвитку регіону, 
визначимо, що до суб’єктів відносять органи 
державної влади, які визначають бюджетну по-
літику на бюджетний рік, контролюють та забез-
печують виконання бюджету; органи місцевого 
самоврядування, що формують та ефективно 
використовують фінансові ресурси для задово-
лення потреб у регіоні; громадські об’єднання, 
які надають організаційну, фінансову, техніч-
ну підтримку для розвитку регіону; приватний 
сектор (бізнес), що забезпечує цільове спряму-
вання фінансових ресурсів підприємств, уста-
нов, організацій; міжнародні донорські органі-
зації, які акумулюють громадян навколо різних 
проблемних питань; фізичні особи та домогос-
подарства, які здійснюють податкові платежі 
фізичних осіб та заощадження.

Усі зазначені суб’єкти фінансового забезпе-
чення акумулюють фінансові ресурси на розви-
ток різного виду об’єктів, таких як інвестиційні 

проекти, програми розвитку регіону та цільові 
програми.

До джерел фінансового забезпечення можна 
віднести всі фінансові ресурси, які спрямову-
ються на забезпечення об’єктів інвестиційно-
го розвитку регіону. А саме бюджетні кошти, 
власні кошти підприємств та організацій, кре-
дитні ресурси, залучені кошти, кошти міжна-
родних організацій, іноземні інвестиції, кошти 
фізичних осіб, гранти тощо.

Під інструментами фінансового забезпечен-
ня інвестиційного розвитку регіону слід розу-
міти сукупність засобів, що необхідні для фор-
мування та використання фінансових ресурсів. 
До них можна віднести кредити банків, муні-
ципальні запозичення, інвестиційно-податкові 
кредити, власні кошти підприємств, бюджетні 
кошти, кошти цільових фондів, венчурне фі-
нансування тощо.

Розглядаючи складники системи фінансово-
го забезпечення інвестиційного розвитку регіо-
ну, варто визначити, що загальна мета системи 
полягає в забезпеченні максимізації добробуту 
регіону та ефективних шляхів реалізації інвес-
тиційної стратегії регіону. У процесі реалізації 

Мета - Забезпечення потреб у  
фінансових ресурсах для  

активівзації інвестиційної 
діяльності та економічного 

зростання  регіону та держави 
загалом

Завдання: забезпечння 
ефективного використання 
інвестиційних ресурсів на 

основі економічних та 
управлінських 
можливостей 

інвестиційного процесу

Функції:  
відтворювальна, 

розподільча, 
контролююча, 

регулююча, 
стимулююча

Принципи:  ефективність, 
адаптивність, системність, 
оптимальність, єдність дій, 

диференціація

Методи:  самофінансування, 
пайове (фондове), позикове 

(кредитне), державне (бюджетне),  
фінансування за рахунок 
безоплатної  допомоги та  

благоджійних внесків, змішане 
фінансування, лізинг, проектне 

фінансування.

Важелі: податки, обовязкові 
платежі, норми амортизації, 
орендна плата, процент за 

кредит, заохочувальні фонди, 
податкові пільги, 

пришвидшена амортизація, 
бюджетне фінансування 

пріорітетних сфер економіки, 
штраф, пеня, норми 

використання коштів  у 
бюджетних установах

Законодавчо-нормативне 
забезпечення

 

• власні  кошти 
підприємств та 
організацій;

• кредитні ресурси;
• залучені кошти;
• бюджетні кошти;
• кошти міжнародних 

організацій;
• іноземні  інвестиції;
• кошти фізичних осіб;
• гранти;

• кредити банків;
• муніципальні  

запозичення;
• інвестиційно-податкові 

кредити;
• власні кошти 

підприємств;
• бюджетні кошти;
• кошти цільових фондів
• венчурне фінансування

• приватний сектор;
• держава;
• органи місцевого 

самоврядування;
• громадські 

об'єднання;
• донорські 

організації;
• домогосподарства; 
• фізичні особи

• інвестиційні 
проекти;

• програми розвитку 
регіону;

• цільові програми

Обє'ктСубє'кт

Джерела  
фінансування

Інструменти 
фінансового 
забезпечення

Рис. 1. Фінансове забезпечення інвестиційного розвитку (авторська розробка)
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основної мети фінансового забезпечення інвес-
тиційного розвитку регіону поставленні такі за-
вдання, як:

– визначення найважливіших напрямів ін-
вестиційної діяльності регіону;

– розроблення інвестиційного портфеля ре-
гіону;

– досягнення максимальної дохідності (чи 
прибутковості) або досягнення соціального 
ефекту від інвестиційної діяльності;

– мінімізації ризиків під час упровадженні 
інвестицій і здійснення інвестиційної діяльності;

– пошук ефективних шляхів прискорення 
реалізації чинної інвестиційної програми регі-
ону та інвестиційних проектів.

Завдання системи фінансового забезпечення 
технологій управління інвестиційним розви-
тком регіону реалізуються через здійснення та-
ких функцій, як:

1) відтворювальна, що проявляється через 
збалансування матеріальних і фінансових ре-
сурсів на всіх стадіях кругообігу в процесі про-
стого і розширеного відтворення;

2) контролююча, що реалізується за рахунок 
систематичного контролю за діяльністю компа-
ній з боку держави через систему податкових 
платежів, а також на основі аналізу наданої фі-
нансової звітності;

3) регулююча функція, що проявляється 
у забезпеченні процесів відтворення капіталу 
і підтримці достатніх темпів розвитку важли-
вих галузей економіки регіону;

4) стимулююча, яка полягає в тому, що ін-
вестування зорієнтоване на оновлення засобів 
виробництва, на активізацію найрухливіших 
і швидко змінюваних його елементів, на розви-
ток науки і техніки в межах регіону;

5) розподільча, коли за допомогою інвесту-
вання здійснюється розподіл отриманого в його 
грошовій формі між окремими суб’єктами, сфе-
рами і видами діяльності.

Основними принципами, на основі яких має 
бути сформована система фінансового забезпе-
чення інвестиційного розвитку регіону, є:

– ефективність, тобто інвестиційні ресурси 
мають використовуватися таким чином, щоб 
досягти максимального ефекту за мінімальних 
витрат, що є актуальним нині в умовах обмеже-
ності фінансових ресурсів регіону;

– системність, що передбачає формування 
та розподіл фінансових ресурсів регіону та має 
здійснюватися з урахуванням всіх цілей та за-
вдань, які відображені в плані стратегічного ін-
вестиційного розвитку регіону;

– оптимальність, яка означає, що формуван-
ня системи фінансового забезпечення інвести-
ційного розвитку регіону повинно здійснюва-
тися на основі використання сучасних методів 
аналізу, планування, контролю, багатоваріант-
них розрахунків;

– адаптивність, тобто сформована система 
має бути досить гнучкою, аби в сьогоднішніх 
нестабільних умовах розвитку трансформува-

тися відповідно до змін фінансового середови-
ща та нових потреб інвестиційного розвитку 
регіону;

– єдність дій, тобто у формуванні системи 
фінансового забезпечення інвестиційного розви-
тку регіону повинні бути задіяні всі учасники 
інвестиційного процесу;

– диференціація джерел фінансових ресур-
сів, тобто з метою підвищення ефективності 
та зниження ризику інвестування потрібно за-
лучати фінансові ресурси з різних джерел.

Серед методів, що використовуються для фі-
нансування інвестиційного розвитку регіону, 
виокремлюють: самофінансування, пайове, по-
зикове, державне фінансування, фінансування 
за рахунок безоплатної допомоги та благодій-
них внесків, змішане фінансування, лізинг, 
проектне фінансування. Кожен метод проявля-
ється через певну форму вираження фінансових 
відносин, що визначає конкретні способи фор-
мування і використання централізованих і де-
централізованих фондів грошових коштів для 
забезпечення ефективного функціонування всіх 
складників ланок фінансової системи (рис. 2).

Найпоширенішим методом фінансового за-
безпечення є самофінансування, яке здійсню-
ється за рахунок власних коштів, а саме: при-
бутку, амортизаційних відрахувань, резервних 
фондів, заощаджень. Найпоширенішою фор-
мою самофінансування є прибуток. Прибуток 
в основному використовується для здійснення 
незначних інвестицій. Крім прибутку, найва-
гомішим джерелом формування фінансових ре-
сурсів інвестиційної діяльності підприємств ре-
гіону є амортизаційні відрахування. За рахунок 
амортизаційних відрахувань, резервів і чистого 
прибутку можна забезпечувати не тільки про-
сте, а й розширене відтворення, не вдаючись до 
залучення зовнішніх джерел.

Ще одним потенційним джерелом інвести-
ційних ресурсів є заощадження підприємств 
та населення.

Пайове (фондове) фінансування (акціонуван-
ня) – метод, який використовується для фінан-
сування великих інвестиційних проектів із зна-
чними строками окупності витрат.

Позикове фінансування застосовується під 
час фінансування інвестиційних проектів із ви-
сокою нормою прибутковості (яка перевищує 
ставку позичкового відсотка) та незначними 
строками окупності витрат. Позикове фінансу-
вання складається в основному з кредитів, емі-
сії облігацій та запозичених коштів інших під-
приємств і власників.

Важливим джерелом ресурсів для інвесту-
вання є кошти державного і місцевих бюдже-
тів, тобто державне (бюджетне) фінансування. 
Нині бюджетним інвестиціям приділяється не-
достатньо уваги. Завдяки цьому важелю дер-
жава може регулювати інвестиційний ринок 
України, забезпечувати здорову конкуренцію 
на ринку інвестиційних пакетів, стимулювати 
оптимальну кон’юнктуру ринку.
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Фінансування через інститути розвитку орі-
єнтується на систему фінансових партнерств 
і займає проміжне місце між комерційним 
фінансуванням рентабельних проектів і бю-
джетними асигнуваннями. Інститути розвитку 
сприяють не тільки залученню довгострокових 
інвестиційних коштів у пріоритетні галузі еко-
номіки, але й поширенню нових технологій, що 
підвищує інвестиційну привабливість території.

Інститути розвитку визначають як «спеці-
алізовані державні (квазідержавні) корпора-
ції (компанії), діяльність яких спрямована на 
усунення «провалів ринку», що стримують 
економічний і соціальний розвиток країни». 
Згідно з визначенням рейтингового агентства 
«Експерт», інститути розвитку являють собою 
«інструмент прямого державного втручання, 
спрямованого на стимулювання тих чи інших 
галузей або регіонів у разі, коли «ординарні» 
ринкові інструменти не діють і потрібне «екс-
траординарне» втручання [14, с. 16].

Функціонування інститутів розвитку часто тіс-
но пов’язане з інструментом державно-приватного 
партнерства, який, у свою чергу, дає змогу ство-
рити ефективну систему партнерських взаємин, 
забезпечуючи з боку держави комфортні умови 
для ведення бізнесу, а з боку бізнесу – вирішення 
суспільно значущих питань за рахунок підвищен-
ня рівня соціальної відповідальності приватного 
сектору. В умовах, коли держава постійно сти-

кається з проблемами нестачі бюджетних ресур-
сів і зростанням вимог до наданих послуг, при-
ватний сектор набуває все більшого значення як 
джерело інвестиційного капіталу.

В останні роки помітно активізувався про-
цес фінансування інвестицій за рахунок коштів 
фінансово-промислових формувань, створених 
на базі крупних промислових формувань, що 
функціонують у регіоні та спроможні сконцен-
трувати власні, державні, колективні і приватні 
кошти, а також іноземні інвестиції [15, с. 44].

Змішане фінансування – базується на комбі-
націях різних методів фінансування інвестицій-
них проектів.

Протягом останнього сторіччя набуло попу-
лярності лізингове інвестування, що, з одного 
боку, пов’язано з розвитком інноваційної діяль-
ності та впровадженням інновацій під час вироб-
ництва різноманітного устаткування та облад-
нання для всіх сфер економіки, а з іншого – зі 
значною його вартістю, що унеможливлює для 
багатьох суб’єктів господарювання придбання 
його на підставі договорів купівлі-продажу, по-
ставки. Компромісним варіантом, який дозво-
ляє використовувати новітнє устаткування без 
тягаря сплати його повної вартості та техніч-
ного обслуговування, що потребує спеціальних 
знань і навичок, став лізинг [7, с. 355].

Під проектним фінансуванням мають на 
увазі такий тип його організації, коли доходи, 

 

М
ЕТ

О
Д

И
Ф

О
РМ

И

С
ам

оф
ін

ан
су

ва
нн

я

П
ай

ов
е 

(ф
он

до
ве

)ф
ін

ан
су

ва
нн

я

П
оз

ик
ов

е 
(к

ре
ди

тн
е)

фі
на

нс
ув

ан
ня

Д
ер

ж
ав

не
 

(б
ю

дж
ет

не
) ф

ін
ан

су
ва

нн
я

Зм
іш

ан
е 

фі
на

су
ва

нн
я

П
ро

ек
тн

е 
фі

на
су

ва
нн

я

Л
із

ин
г

Ф
ін

ан
су

ва
нн

я 
за

 р
ах

ун
ок

 
бе

зо
пл

ат
но

ї т
а 

бл
аг

од
ій

ни
х 

вн
ес

кі
в

Ф
ор

ми
 

са
мо

фі
на

нс
ув

ан
ня

Ф
ор

ми
 п

ай
ов

ог
о 

фі
на

нс
ув

ан
ня

Ф
ор

ми
 п

оз
ик

ов
ог

о 
фі

на
нс

ув
ан

ня

Ф
ор

ми
 д

ер
ж

ав
не

 
фі

на
нс

ув
ан

ня

Ф
ор

ми
 п

ро
ек

тн
ог

о 
фі

на
нс

ув
ан

ня

Ф
ор

ми
 л

із
ин

гу

Прибуток
Амортизаційні 
відрахування

Резервний фонд
Заощадження 

Емісія 
звичайних 

акцій
Емісія 

привілейованих 
акцій

Розміщення 
акцій 

Кредити 
(інвестиційний 

кредит),
Емісія 

облігацій
Запозичені 

кошти 
підприємств та.

власників 

Спонсорство
Бюджетне 

асигнування та 
субсидіювання 

Фінансовий
Операційний 

З повним 
регресом

З частковим 
регресом
Без права 
регресу

Консорційні 
засади 

Рис. 2. Методи та форми фінансування інвестиційної діяльності (авторська розробка)
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отримані в результаті реалізації проекту, є єди-
ним джерелом погашення боргових зобов’язань. 
Його використовують, як правило, коли необ-
хідне залучення великого обсягу фінансових 
ресурсів для реалізації інвестиційного проекту 
зі значним життєвим циклом, крім того, в меж-
ах проекту існує невизначеність різноманітних 
рішень. Це значно збільшує рівень ризиків, які 
виникають під час реалізації проекту.

Законодавчо-нормативне забезпечення віді-
грає значну роль у системі фінансового забезпе-
чення інвестиційного розвитку регіону. Основу 
цього забезпечення становлять закони України, 
постанови Верховної Ради України, укази Пре-
зидента України, постанови та розпорядження 
Кабінету Міністрів України, кодекси України, 
накази міністерств, рішення місцевих органів 
самоврядування тощо.

Запропонована система фінансового забезпе-
чення інвестиційного розвитку регіону має чітко 
визначений елементарний склад та структуру.

Висновки. Отже, підсумовуючи викладене, 
зазначимо, що аналіз поглядів науковців сто-
совно поняття «фінансове забезпечення» дав 
змогу сформувати власне визначення фінансо-
вого забезпечення інвестиційного розвитку ре-
гіону та виокремити його елементи.

Розуміння системи полягає у взаємопов’-
язаному набої елементів та способів їх з’єднання, 
що застосовуються для досягнення певної мети 
та виконання завдань. Для формування ефек-
тивної системи фінансового забезпечення ін-
вестиційного розвитку регіону з урахуванням 
особливостей регіону враховують складові еле-
менти системи, такі як мета, завдання, функ-
ції, принципи, методи, форми (важелі) та зако-
нодавчо нормативне забезпечення.

Власне формування моделі фінансового за-
безпечення інвестиційного розвитку регіону 
і є предметом подальших наукових досліджень.
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THE MAIN ELEMENTS OF THE SYSTEM OF FINANCIAL SUPPORT  
FOR REGIONAL INVESTMENT DEVELOPMENT

The article reveals the essence and basic elements of financial support for investment development 
of a region.

It is determined that financial support for investment development of the region is a set of specific 
economic relations connected with the attraction and effective use of financial resources for the real-
ization of the basic measures connected with investment development in the region.

The financial support for the investment development of the region, as well as any other develop-
ment, includes the accumulation of funds used to form target funds, which finance the investment 
programs and projects of the region, as well as the process of generating income, a part of which is 
offset by previously invested cash, and the rest is a profit.

Financial support for investment development of the region is an activity on the formation, distri-
bution, and use of funds in the context of investment development of the region in order to finance 
the continuity of reproductive processes, solving problems, and satisfying interests of the harmonious 
development of the region. Financial support is a system with its elements and their interconnections.

Analysis of the existing definitions of the concept of “financial support” allowed identifying the 
main elements of financial support, to which we include the purpose, tasks of the function, principles, 
methods, levers of financial support for the development of the region. The financial support process 
is the main component of the system and consists of entities, objects, tools, and sources of financial 
support for the development of the region.

Understanding the essence and components of the financial support system for the investment 
development of the region is important not only from the scientific point of view but also for the 
effective development of the region. Taking into account that financial support for investment devel-
opment of the region depends on a significant number of subjects, their main task should be coordi-
nation of all elements for the effective functioning of the financial support system.

Actually, the formation of a model of financial support for the investment development of the 
region is the subject of further research.


