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Метою статті є поглиблення теоретичних засад та наукове й методичне 
обґрунтування підходів до формування в умовах відкритої економіки доско-
налого інституціонального середовища сільських територій. Дослідження 
базується  з використанням системного та еволюційного підходів, на дотри-
манні яких формується сутнісне розуміння досконалого інституціонального 
середовища. Це потребує  проведення дослідження в цілісності з виявлен-
ням різноманітних характерних ознак, прямих і зворотних зв’язків та за-
лежностей, які виникають у процесі реалізації інвестиційної політики щодо 
сільських територій України. 

Сутність дослідження полягає в оцінюванні впливу рівня досконалості 
інституціонального середовища на інвестиційну привабливість сільських 
територій України. Практичний зміст визначається тим, що теоретико-ме-
тодологічні положення, висновки та практичні рекомендації становлять 
наукове підґрунтя для розроблення нової цілісної концепції розвитку наці-
ональної інвестиційної політики на регіональному рівні в Україні з ураху-
ванням інтеграційних та глобалізаційних процесів у міжнародній економіці. 
Для сільських територій важливою складовою інвестиційної привабливос-
ті, крім економічної, є інституціональна складова. Формування досконало-
го інституціонального середовища змінює основні принципи економічних 
взаємодій, робить їх однаково досяжними для всіх учасників інвестиційних 
програм і проєктів, надає реальну можливість узгодити інтереси суб’єктів 
формального і неформального секторів та підкріпити їх мотиваційними сти-
мулами щодо забезпечення просування по шляху інноваційно-спрямованого 
й екологічно-відповідального розвитку економіки країни. 

Висновки про здатність досконалого інституціонального середовища 
сприяти спрямуванню  інвестиційного потенціалу на підвищення добробуту, 
залученню інновацій та інвестування в людський капітал вимагає від держа-
ви розглядати його як ключову умову  для економічного зростання сільських 
територій  та зміцнення благополуччя  їх жителів. В новому інституціональ-
ному середовищі з інклюзивними економічними й політичними інститутами  
інвестиційна регіональна політика має органічно вбудовуватись у загальну 
систему управління та бути цілковито підзвітною й прозорою. 
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інвестиції, інститути, об’єднані громади, підприємництво, сільські території.
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Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. У період становлення української 
економіки на інноваційній основі та принци-
пах відкритості важливо сформувати доско-
нале інвестиційне середовище та позитивну 

інфосферу привабливості для реалізації ідеї ак-
тивного залучення приватного національного і 
зарубіжного капіталу у вигляді інвестицій для 
вирішення невідкладних економічних і соці-
альних проблем, які назріли на регіональному 
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та місцевому рівнях розвитку. За  міжнародною 
оцінкою цей індекс в Україні в 2018 р. стано-
вив 3,10 із 5 можливих балів [3]. Тому доскона-
ла інституціоналізація процесу залучення ін-
вестицій з дотриманням принципів сильності 
держави стає викликом часу. Цим визначається 
актуальність обраного нами дослідження.

Теоретико-методологічну основу дослі-
дження становлять фундаментальні дослі-
дження інституціоналістів, з них найбільш 
відомі Т. Веблен [1], Дж. Коммонс [6], Р. Коуз 
[7], Д. Норт [10], Ф. Фукуяма [16]. У своїх 
працях розкривають  вплив інституціональної 
архітектоніки на економічні процеси на мі-
кро-, мезо- і макрорівнях. Питання інституці-
оналізації (формування правил гри) ринкового 
середовища на державному і регіональному 
рівнях досліджували С. Шульц, С. Вовканич, 
М. Максимчук [17]. Вплив щільності інститу-
ціонального середовища на рівень конкурен-
тоспроможності реального сектору економіки 
на регіональному рівні досліджував С. Іщук 
[5]. Ефективність використання механізмів 
інвестиційної привабливості для активізації 
економічного розвитку окремих регіонів були 
викладені в наукових доробках О. Лайка [8; 9], 
В. Осипова та О. Єрмакової [15]. Але нові ви-
клики глобального економічного середовища, 
посилення турбулентності та виникнення не-
відомих раніше проблем, зокрема поширення 
епідемії коронавірусу, вимагають постійного 
вдосконалення правил гри на національному, 
регіональному і місцевому рівнях. 

Метою дослідження є оцінювання впли-
ву рівня досконалості інституціонального се-
редовища та позитивної інфосфери на інвес-
тиційну привабливість сільських територій 
України, обґрунтування ефективних напрямів 
й залучення дійових важелів та інструментів 
подолання різних перешкод для забезпечення 
активної співпраці з приватним капіталом на 
регіональному і місцевому рівнях. 

Матеріал і методи дослідження. Для до-
сягнення поставленої мети використали за-
гальнонаукові системний та еволюційний 
підходи, які потребують ієрархічності сут-
нісного розуміння досконалої інституціона-
лізації інвестиційного процесу та дозволили 
показати проблему дослідження в цілісності, 
виявити різноманітність характерних ознак, 
внутрішніх і зовнішніх зв’язків, взаємовпливів 
та залежностей, які є результатом практичної 
реалізації на місцях інвестиційної політики в 
процесі урядування органів управління сіль-
ських територій.  

Результати дослідження та обговорення. 
Розпочатий  процес формування нового інвес-

тиційного середовища в умовах поширення та 
посилення  адміністративно-територіальної та 
фінансової децентралізації може не дати очі-
куваних результатів, якщо він не буде поєдну-
ватись із дотриманням принципів сильності 
держави. Це обумовлено тим, що у поведін-
ковій економіці найважливішим  у спонукан-
ні інвестора до практичних дій виступає його 
впевненість у захисті власних інвестицій з 
боку держави та інститутів її самоврядування. 
Важливість досягнення такого результату обу-
мовлена  нинішніми фінансовими обмеження-
ми на рівні держави і регіонів. Фінансова об-
меженість державних та місцевих інститутів 
влади потребує пошуку додаткових джерел ак-
тивізації і розвитку реального сектору економі-
ки та соціальної інфраструктури на ринкових 
основах. Таким активатором були і залиша-
ються приватні інвестиції. У діяльності орга-
нів державної влади це має стати стратегічним 
пріоритетом у забезпеченні реалізації інвес-
тиційної політики регіонів і місцевих громад. 
Сформовані на державному рівні нові ринкові 
правила гри на принципах її сильності в інвес-
тиційній політиці сприятимуть виходу Украї-
ни із інституціональних пасток на всіх рівнях 
державного управління і місцевого самовря-
дування, які забезпечують самопідтримуючий 
характер розвитку. Доречно звернути увагу на 
такі гальмівні обставини, перешкоди і пастки: 

– бюрократична і корупційна пастки (ко-
рупційна складова тіньової доларизованої 
економіки нині досягає 14 % ВВП [12]) є на-
слідком «м’яких фінансових обмежень»,  що 
уможливлюють виключення із «клубного бла-
га» і позбавляють державної фінансової під-
тримки більш успішних, освічених, мотиво-
ваних на кінцевий результат підприємців, які 
готові і спроможні до інновацій та розвитку  
креативного сектору національної економіки; 

–  важлива також пастка неосвіченості, 
що є наслідком демократизації у формуванні 
нових владних інститутів новоутворених пу-
блічних союзів, їх недостатнього практичного 
й політичного досвіду та управлінських знань 
у формуванні позитивної інвестиційної інфос-
фери на регіональному і місцевому рівнях у 
новому конкурентному середовищі. Напри-
клад, при проведенні моніторингу освітнього 
рівня представників органів місцевого само-
врядування і депутатів місцевого рівня в Київ-
ській області, встановлено, що 56 % із них не 
мають належного рівня знань у сфері публіч-
ного управління та адміністрування, а відтак 
не володіють базовими навиками щодо розро-
блення і впровадження інвестиційних проєктів 
розвитку території. Це одна із причин того, що 
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Україна у 2018 р. за рейтингом використання 
ресурсів посідала 82 місце [18]. 

Створення стимулюючої інвестиційної 
інфосфери на регіональному  та місцевому 
рівнях є особливо важливим в умовах утвер-
дження самостійності у прийнятті фінансових 
рішень органами новостворених публічних со-
юзів та виконанні ряду функцій, що були пе-
редані на місцевий рівень. Нові правила гри у 
ринкових умовах сприятимуть залученню еко-
номічних інновацій та активізації діяльності 
органів управління новостворених  публічних 
союзів різних рівнів. Якщо весь цей процес 
помістити в рамки інституціональної теорії, то 
інвестиційна політика розглядається як політи-
ка формування системи формальних і нефор-
мальних інститутів упорядкування, координа-
ції та узгодження, що створюються з метою 
зниження існуючих трансакційних витрат в 
інвестиційному процесі [5, c.113]. Зменшен-
ня трансакційних витрат є ключовою умовою, 
що спонукає до зміни парадигми управління в 
умовах проведення децентралізації. 

 Новий підхід вимагає внесення змін у про-
цеси міжвладної  та суспільної комунікації на 
усіх рівнях управління, між владними струк-
турами та інвесторами. Це стосується, зокре-
ма, тісної взаємодії у процесі встановлення 
інвестиційних пріоритетів, визначення мети 
на основі компромісів процедур, форм і широ-
кого спектру методів її досягнення. Реалізація 
вказаного підходу  сприятиме  зниженню рівня 
трансакційних витрат, які за нинішніх підходів 
у бюджетуванні та інвестуванні відволікають 
вагому частину державних коштів. За недоско-
налості нинішнього інституціонального сере-
довища та діючої системи управління, а також 
за низької  активності громадянського суспіль-
ства для України цей показник досягає 42 % 
ВВП, (світовий досвід – не більше 30 %) [20]. 
Це свідчить про наявність значного резерву 
економії коштів при удосконаленні системи де-
централізованого управління інвестиційними 
ресурсами. Причини не тільки у низькій якості 
управлінських рішень,  найвагоміша серед них 
є недосконалість інвестиційного середовища 
та позитивної  інфосфери,  які є визначальни-
ми для прийняття і реалізації інвестиційних 
рішень. 

Зокрема, необхідно починати із удоско-
налення самої архітектоніки інвестиційних 
інститутів, зменшення витрат на реалізацію 
самого механізму інвестування та організацію 
фінансового контролю, а також передбачити 
примусове  дотримання та виконання нових 
інвестиційних правил. Якщо їх систематизува-
ти, то помітимо, що в сукупності вони мають 

зовнішню, внутрішню та  трансформаційну 
складові. 

До першої групи (є наслідком демокра-
тичності, відкритості і злагодженості інвести-
ційних інститутів) віднесені витрати на специ-
фікацію прав при розподілі майбутніх доходів 
між учасниками інвестиційного проекту, на 
отримання всебічної, вчасної і достовірної ін-
формації, контроль і їх координацію. До другої 
групи належать витрати, що пов’язані з опорту-
нізмом самих інвесторів (витрати впливу, моні-
торингу тощо). І третю групу складуть витрати, 
які пов’язані з трансакціями адаптації до нових 
правил гри на ринковій основі в процесі реалі-
зації інвестиційних проєктів, зокрема, при зміні 
механізмів управління в інвестиційній системі. 
Йдеться, зокрема, про  удосконалення існую-
чих правил інвестування та врахування націо-
нальних, регіональних і місцевих особливостей 
інвестиційного середовища, децентралізації у 
прийнятті рішень стосовно інвестиційної полі-
тики і правил тощо. 

Більш глибокий аналіз трансакційних ви-
трат засвідчує, що вони невідворотні і мають 
об’єктивну обумовленість, проте їх величина 
різна і залежить від щільності сформованого  
інституціонального середовища та існуючої 
інвестиційної інфосфери. Водночас, окремі  
чинники мають і суб’єктивну спрямованість. 
Якщо взяти конкретну сільську територію чи 
громаду, то невиправдано високе скорочення 
інформаційних витрат на практиці, за нашими 
дослідженнями, у більшості випадків призво-
дить до здійснення необґрунтованих  та не-
логічних управлінських рішень при реалізації 
інвестиційних проєктів її розвитку. Значною 
мірою це пояснюється відсутністю необхід-
них знань у авторів, які  брали участь у розро-
бленні та визначенні стратегії розвитку їхньої 
громади.  

Проведене опитування серед голів сіль-
ських рад, їх заступників і депутатів сільських 
рад окремих районів Київської та Черкаської 
областей (2018 р.) показали наступне:  55 % 
опитаних по Білоцерківському району і 72 % 
по Уманському району зізналися у тому, що не 
мають достатніх знань для розробки стратегії 
розвитку громади. Ось чому для них важли-
вими є освітня і комунікаційна складові, які 
вимагають певних витрат. Нехтування цією 
обставиною негативно відбивається і на функ-
ціонуванні самої системи формування інвести-
ційних ресурсів на регіональному і місцевому  
рівнях. Зокрема, досвід новостворених громад 
показав, що невиправдана мінімізація органі-
заційних витрат має наслідком звуження від-
творення ефективних ділових контактів між її 
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інститутами. Трансакційні витрати, що пов’я-
зані з координацією і субординацією функцій 
інститутів інвестиційної системи, за їх неви-
правданому зниженні супроводжуються  від-
родженням нераціонального розподілу та ви-
конання функцій між владними структурами 
управління,  зниженням ефективності контро-
лю за використанням інвестиційних ресурсів, 
зростанням опортунізму тощо. Наслідком та-
кого розбалансування у функціонуванні дер-
жавних інститутів влади є тінізація економіки 
сільських територій, яка перейшла порогові 
рівні (у межах 30–40 % ВВП) [4]. Причина  – 
некомпетентність суб’єктів державного управ-
ління та місцевого самоврядування. Однак її 
усунення проблематичне унаслідок відсутно-
сті усвідомлення необхідності таких знань, які 
в ринковій економіці мають відповідну ціну. 
Однак, як показали наші дослідження, 93 % 
респондентів в Уманському районі та 67 % у 
Білоцерківському не готові платити за їх при-
дбання. Тому в процесі інституціоналізації ін-
вестиційної сфери важливо врахувати наступні 
важливі вимоги, а саме:

– нове інституціональне середовище по-
винне уможливити законодавче закріплення 
стимулюючих чинників інвестування іннова-
ційного та креативного напрямів розвитку еко-
номіки сільських територій. Зазначимо, нова 
економіка потребує досягання такого показни-
ка в розвитку  не нижче порогового рівня 66 %  
від показників технологічного лідера та за се-
реднього рівня їх якості. В іншому випадку 
розвиток економічного потенціалу даної тери-
торії матиме негативний прогноз щодо техно-
логічної конвергенції [21, c. 39]; 

– у децентралізованому середовищі «якіс-
но» нові інститути управління спроможні 
впровадити на практиці інноваційні механізми 
інвестування. Це ключова умова гнучкості ін-
вестиційної системи, безперервності інститу-
ціональних трансформацій  та її  адаптації до 
нових викликів; 

– у постіндустріальному суспільстві най-
важливішим чинником розвитку  виступає 
людський капітал. У цьому зв’язку важлива 
роль належить формуванню інститутів захисту 
інтелектуальної власності та механізмів її пра-
вового забезпечення, а отже залученню іннова-
цій та інвестицій на потреби соціально-еконо-
мічного розвитку сільських територій;   

– чіткості й розуміння реакції інвесторів на  
стимули щодо залучення інновацій в реалізацію 
проєктів шляхом  забезпечення їх прямої участі 
в модернізаційних процесах. Поки що драйве-
ри майбутнього економічного зростання сіль-
ських територій відчувають інтелектуальний 

голод і дефіцит відповідних фахівців: від 3 %  
для потреб сектору  «науки про життя» до 35 % 
від потреб для ІКТ-сектору [18, c. 135]. 

Формування позитивної інфосфери повин-
не стимулюватися на всіх рівнях архітектоніки 
управління і це буде не тільки об’єднувати гру-
пи інтересів, але й відповідати вимогам бізне-
су та для переважної більшості громадян стати 
національною ідеєю. Привабливе інвестиційне 
середовище сільських територій має допов-
нюватися позитивною інвестиційною інфос-
ферою, що сприятиме активному залученню 
додаткових фінансових ресурсів до місцевих 
бюджетів та реалізації регіональних проєктів  
розвитку. 

Формування та використання місцевих  
фінансових ресурсів, зміцнення банківської 
системи в умовах поглиблення децентралі-
зації створюють необхідний фундамент для 
запровадження механізмів економічного роз-
витку, які  спрямовані на вирівнювання мож-
ливостей щодо практичної  реалізації постав-
лених завдань. Це створює сприятливі умови 
для посилення інвестиційної привабливості 
та підвищення ефективності у використанні 
ресурсного потенціалу об’єднаних громад, ак-
тивізації зусиль для вирішення нагальних про-
блем місцевого розвитку. 

У постіндустріальному суспільстві важли-
вим напрямом  виступає спрямування інвес-
тиційних ресурсів на активізацію людського 
капіталу та нематеріальних чинників його 
розвитку, які описав М. Портер [11, с. 174]. Це 
сприяє виникненню  додаткових можливостей 
для нарощування власного інвестиційного по-
тенціалу економіки  регіонів, що уможливлює  
реальне пришвидшення розвитку сільських 
територій навіть за дефіциту державних інвес-
тицій. 

 До цього додамо, що за  відкритої економі-
ки та децентралізації управління новостворені 
громади демонструють значно активнішу кон-
вергенцію, тобто зближення та вирівнювання 
умов життєдіяльності в різних поселеннях, 
порівняно з країною загалом. Про це свідчать 
результати  аналізу «Інвестиційних паспортів» 
громад, які станом на 01.01.2020 р. розроби-
ли 103 громади. У Паспортах надана ключо-
ва інформація про громади, що є важливою 
інформаційною складовою для майбутнього 
інвестора, розкрито конкурентні переваги та 
економічна привабливість,  сформовано інвес-
тиційні пропозиції (43 громади) та умови залу-
чення інвесторів до їх реалізації. Це сприяло 
зростанню майже удвічі фінансових можли-
востей цих громад, що не характерне в цілому 
для держави [14].
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Це вимога сьогодення і важлива умова для 
реалізації на практиці передбачень теорії «ре-
гіонального світу», де обґрунтовано зростання 
ролі невеликих регіонів у ХХІ ст. аж до їх са-
мостійності при формуванні відносин у гло-
балізованій економіці. Також це підтверджує і 
практика останніх років, а саме: чим вищий рі-
вень глобалізації та відкритості економіки, тим 
вагомішими стають навіть найдрібніші еконо-
міко-адміністративні  суб’єкти  (новостворені 
громади і їх об’єднання). 

Вказана тенденція ставить перед  необхід-
ністю врахувати  наступне:

- зростання ролі та можливостей інвести-
ційних ресурсів публічних союзів, що сприя-
тиме «концентрації фінансових ресурсів на ре-
алізацію пріоритетних інвестиційних проектів 
соціально-економічного розвитку територій» 
[9, с. 639]. Важливість цієї залежності полягає 
в тому, що вона сприяє зменшенню розривів і 
відмінностей  у рівнях соціально-економічно-
го розвитку та суперечностей між активними 
й депресивними територіями (регіонами, райо-
нами, громадами) та створює інституціональ-
ний фундамент для стимулювання розвитку в 
них підприємництва. Процеси децентраліза-
ції створюють  такі передумови, коли місцеве 
самоврядування не тільки позбавляється ста-
тусу придатку центральних інститутів держа-
ви, але й  починає виступати як їх важливий  і 
рівноправний економічний партнер. Водночас 
ключова сутність  цього партнерства полягає в 
тому, що спільні зусилля спрямовуються, перш 
за все, на розвиток людського капіталу,  як най-
ціннішого ресурсу нової економіки;

- показники ефективності діяльності орга-
нів місцевого самоврядування  за розвитком 
сільських територій стають близькими до єв-
ропейських. Водночас, їх діяльність на ринко-
вих принципах спрямовані на формування та 
нарощування власних інвестиційних можливо-
стей шляхом сприяння та стимулювання роз-
витку підприємництва;

- принцип сильності держави сприяє дотри-
манню єдиних ринкових правил гри на рівних 
конкурентних умовах для приватного капіталу, 
що важливо для зростання інвестиційної дові-
ри у відкритій економіці, є більш кориснішим, 
ніж протекціоністська, тобто  «батьківська» 
опіка держави;

- інституціоналізація процесів  конверген-
ції та взаємодії із новоствореними органами 
місцевого самоврядування слаборозвинених 
сільських територій відбувається в ринкових 
умовах. Вона сприяє  нарощуванню та муль-
типлікуванню місцевого «ринкового потенці-
алу», як найважливішого інвестиційного фун-

даменту, що забезпечить економічне зростання 
та вирішення соціальних проблем сільських 
територій на основі розширення підприємни-
цтва і формування  фінансово спроможного 
бюджету інноваційного розвитку;

- аналіз інвестиційних програм розвит-
ку новостворених громад свідчить про те, що  
формування місцевих інвестиційних ресур-
сів більшою мірою базується на апробованих 
світовою практикою фундаментальних прин-
ципах. Їх  дотримання уможливлює високу 
імовірність реалізації цільових програм роз-
витку та вирішення соціально-економічних й 
екологічних проблем підвідомчих територій за 
рахунок  власних і залучених інвестицій. Пока-
зовий  приклад –  задоволення інформаційних 
потреб потенційних інвесторів та організацій-
на діяльність Гришковецької селищної об’єд-
наної громади  Бердичівського району Жито-
мирської області. Тут  успішно реалізується 
низка інфраструктурних проєктів на  основі 
залучення зовнішніх  інвестицій. Це дозволило 
зробити територію громади  привабливою  для 
інвесторів і сприятливою  для  проживання її 
членів [2]. 

Процес децентралізації, який супроводжу-
ється  передачею повноважень та функцій на 
рівень територіальних громад сільських те-
риторій, має бути підкріплений необхідними 
фінансовим ресурсами та правами розпоря-
дження ними для вирішення місцевих проблем 
розвитку. На рівні центральних державних ін-
ститутів інвестиційна політика розвитку сіль-
ських територій має змінитися від парадигми 
подальшої модернізації («підтягування») до 
нової парадигми самостійності. Це ринковий 
принцип взаємин, дотримання якого сприя-
тиме формуванню та нарощуванню власного 
ресурсного потенціалу розвитку,  удоскона-
ленню створеного дотепер фундаменту ціліс-
ної фінансової системи України,  ефективному 
використанню інвестиційних ресурсів на рівні 
громад сільських територій.

Результативність інвестиційної політики, 
яку проводять органи місцевого самовряду-
вання сільських територій, визначається на 
основі аналізу конкурентоспроможності та 
переваг  новоствореного економічного потен-
ціалу. Такий підхід передбачає оцінювання 
рівня їх розвитку на основі низки індикаторів, 
з яких найважливіші: загальні макроеконо-
мічні показники економічного і соціального 
розвитку, показники комплексності викори-
стання ресурсного потенціалу і розвитку кон-
кретної сільської території, включаючи  біз-
несову складову, її конкурентоспроможність. 
Серед  макроекономічних показників органів 
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влади публічних союзів сільських територій 
обов’язкові: валовий продукт, обсяг залучених  
для розвитку інвестицій (на душу населення), 
зайнятість жителів тощо. 

Висновки. Отже, на основі проведеного 
аналізу і узагальнень можна зробити  висно-
вок, що рівень досконалості інституціональ-
ного середовища та сформована інфосфера 
на принципах сильності держави в процесі 
інвестиційної діяльності органів влади пу-
блічних союзів сільських територій є визна-
чальними в інвестиційній активності приват-
ного капіталу. Інвестор має бути впевнений у 
збереженні через захист державних органів 
від шахрайства і рейдерства і збільшенні сво-
їх інвестицій. Зазначене спонукає до інститу-
ціонального закріплення децентралізації, що 
надасть більшу самостійність і гнучкість но-
воствореним громадам сільських територій 
при ухваленні ними економічних та інвес-
тиційних рішень. А формування позитивної 
інфосфери в діяльності органів самовряду-
вання через активне залучення інвесторів до 
формування комплексних та економічно вза-
ємовигідних програм розвитку, та контролю 
за їх виконанням сприятиме зростанню ефек-
тивності використання обмежених фінансо-
вих ресурсів та налагодженню взаємовигід-
ної співпраці з приватним капіталом на рівні 
сільських територій. 

Центром уваги подальшого  досліджен-
ня з даної тематики можуть бути наукові 
обґрунтування  комплексного механізму та 
практичних пропозицій  щодо інституціона-
лізації інвестиційного середовища України 
та на регіональному рівні для створення по-
зитивної інвестиційної інфосфери,  механіз-
мів економічного стимулювання ефективного 
управління інвестиційної складової розвитку 
сільських територій.
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Институциональное обеспечение наращивания 
инвестиционного потенциала объединенных общин 
сельских территорий

Юхименко П.И., Батажок С.Г., Приходько Т.В., 
Зубченко В.В.

Целью данной статьи является углубление тео-
ретических основ и научное обоснование подходов 
к формированию в условиях открытой экономики 
совершенной инвестиционной институциональной 
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среды сельских территорий. Используется системный 
и эволюционный подходы, которые требуют иерархич-
ности сущностного понимания совершенной инсти-
туциональной среды и предусматривают проведение 
исследования в целостности с выявлением различных 
характерных признаков, прямых и обратных связей и 
зависимостей, которые возникают в процессе реализа-
ции инвестиционной политики сельских территорий 
Украины.

Суть исследования заключается в определении вли-
яния уровня совершенства институциональной среды 
на инвестиционную привлекательность сельских тер-
риторий Украины. Содержании определяется тем, что 
теоретико-методологические положения, выводы и на-
учно-практические рекомендации составляют научную 
основу разработки новой целостной концепции разви-
тия национальной инвестиционной политики на регио-
нальном уровне в Украине с учетом интеграционных и 
мирохозяйственных глобализационных процессов. Для 
сельских территорий важной составляющей инвести-
ционной привлекательности, кроме экономической, 
есть институциональная составляющая. Формирова-
ние совершенной инвестиционной институциональной 
среды изменяет основные принципы экономических 
взаимодействий, делает их одинаково доступными для 
всех участников инвестиционных проектов, дает во-
зможность согласовать интересы субъектов формально-
го и неформального секторов и обеспечить их мотива-
ционными стимулами к инновационно-направленному 
и экологически ответственному пути развития экономи-
ки страны.

Выводы о способности совершенной институцио-
нальной инвестиционной среды направить инвестицион-
ный потенциал на повышение благосостояния, инноваций 
и инвестирования в людей требует от государства рас-
сматривать их как ключевое условие для экономическо-
го роста сельских территорий, достижения богатства их 
жителей. В новой институциональной среде с инклюзив-
ными экономическими и политическими институтами ин-
вестиционная региональная политика должна органично 
встраиваться в общую систему управления и быть пол-
ностью подотчетной и прозрачной.

Ключевые слова: инвестиции, институты, инсти-
туциональная среда, регион, инвестиционные ресурсы, 
прямые инвестиции, предпринимательство, инвестицион-
ная политика.

Institutional support for building the investment po-
tential of united communities in rural areas

Yukhimenko P., Batazhok S., Prikhodko T., 
Zubchenko V.

The purpose of this article is to deepen the theoretical 
foundations and scienti cally substantiate approaches to the 
formation in the conditions of open economy of a perfect in-
vestment institutional environment of rural areas. The article 
has used systematic and evolutionary approaches requiring a 
hierarchy of essential understanding of a perfect institutional 
environment and provide a whole research with an identi ca-
tion of various characteristics, direct and feedback relation-
ships and dependencies that arise in the implementation of 
rural investment policy in Ukraine. 

The essence of the study is to determine the impact of 
the level of institutional environment perfection of investment 
attractiveness of rural areas in Ukraine. The practical content 
has been determined by the fact that theoretical and method-
ological bases, conclusions, scienti c and practical recom-
mendations form the scienti c basis for the development of a 
new and a whole concept of national investment policy devel-
opment at the regional level in Ukraine, taking into account 
the integration and world economic globalization processes. 
It has been substantiated that the institutional component is 
an important component of investment attractiveness for rural 
areas except an economic one. Research has proved that the 
formation of a perfect investment institutional environment 
changes the basic principles of economic interactions, makes 
them equally attainable for all participants of investment proj-
ects, gives the opportunity to reconcile the interests of the 
entities of the formal and informal sectors and provide them 
with motivational incentives for innovation-oriented and envi-
ronmentally responsible country. 

It has been concluded that the ability of a perfect institu-
tional investment environment to direct an investment poten-
tial to the improving of well-being, innovations and investing 
in people requires the state to determine these tasks as critical 
of economic growth of rural areas in order to increase the in-
habitants’ wealth. It has been substantiated than investment 
regional policy should be organically integrated in a new in-
stitutional environment with inclusive economic and political 
institutions and should be an accountable and transparent one 
in governance system.

Keywords: investments, institutes, institutional environ-
ment, region, investment resources, direct investments, entre-
preneurship, investment policy.
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