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МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

В умовах євроінтеграції України важливим кроком є підвищення 

ефективності інвестиційної політики за допомогою механізмів, заходів, 

спрямованих на збільшення інвестицій, сприяння залученню іноземних 

інвестицій в Івано-Франківську область.  

Інвестиційна політика в Івано-Франківській області здійснюється, 

керуючись чинним законодавством, а саме: Законами України «Про 

інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про 

засади державної регіональної політики», «Про місцеве самоврядування 

в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» тощо. Відповідно до Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації» інвестиційну діяльність здійснює 

обласна державна адміністрація [1]. Регіональна інвестиційна політика 

реалізується через програмні документи, які є механізмами залучення 

інвестицій в економіку Івано-Франківської області. Програма – це 

інструмент координації діяльності, впровадження ефективної 

інвестиційної політики районною та обласною державними 

адміністраціями, органами місцевого самоврядування.  
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Регіональна цільова програма на 2016-2020 роки [2] спрямована на 

поліпшення інвестиційного іміджу та привабливості області, на створення 

сприятливих умов для діяльності інвесторів, покращення регіональної 

інвестиційної інфраструктури, підвищення рівня управління інвестиційною 

діяльністю, на економічне зростання області та розв’язання проблем у 

інвестиційній сфері на місцевому рівні [3, c. 4]. Одним із показників 

інвестиційної діяльності області є показник обсягу прямих іноземних 

інвестицій. Завдяки впровадженню заходів щодо залучення іноземних 

інвестицій, станом на 1 січня 2016-2019 років було залучено прямих 

іноземних інвестицій в Івано-Франківську область : 836584,2 тис. дол. США 

(2016), 826632,7 тис. дол. США (2017), 904716 тис. дол. США (2018), станом 

на 01.10.2019 р. – 858,7 млн. дол. США (2019) [4, c. 330]. 

Управління інвестиційної політики в Івано-Франківську діє на основі 

Положення про управління інвестиційної політики міської ради, 

звітується і контролюється міською радою, підпорядковується 

виконавчому комітету міської ради, міському голові. Це є виконавчий 

орган Івано-Франківської міської ради. До складу управління входять 

два відділи: відділ інвестицій та капіталовкладень, відділ залучення 

коштів міжнародної технічної допомоги та державних фондів [5]. 

Управління виконує координацію роботи по залученню інвестицій та 

здійсненню капіталовкладень, супроводжує інвестиційні проекти, 

формує позитивний інвестиційний імідж міста та просуває його 

інвестиційні можливості, відстежує динаміки показників розвитку 

економіки та залучення інвестицій, проводить аналіз, досліджує 

внутрішні та зовнішні фактори впливу, вивчає думку суб’єктів 

господарювання щодо інвестиційного клімату в місті, формує та 

поширює інформацію про місцеві, національні та міжнародні заходи та 

події в сфері просування інвестицій, бере участь у проектах міжнародної 

технічної допомоги, координує грантову діяльність виконавчих органів 

міської ради, суб’єктів комунальної власності, надає їм методичну та 

організаційну допомогу у підготовці та реалізації грантових програм, 

проектів для участі в конкурсах, що проводяться міжнародними 

грантодавцями та державними фондами [6].  

Сприяє залученню міжнародних інвестицій в економіку області 

представник Офісу із залучення та підтримки інвестицій (Ukraine 

Investment Promotion Office; UkraineInvest) у Західній Україні Андрій 

Павлів. Центральний офіс знаходиться в Києві.  
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Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму 

та інвестицій облдержадміністрації – структурний підрозділ обласної 

державній адміністрації, яке підпорядковується голові обласної 

державної адміністрації, підзвітне та підконтрольне Міністерству 

економічного розвитку і торгівлі України та Міністерству закордонних 

справ України. Управління забезпечує реалізацію державної політики у 

сфері залучення іноземних інвестицій, міжнародного співробітництва, 

європейської інтеграції, а також координує і займається моніторингом 

результативності програми сприяння залученню інвестицій в економіку 

Івано-Франківської області на 2016-2020 роки. Розробляються заходи в 

рамках програми. Контролює виконання програми обласна державна 

адміністрація та обласна рада щорічно. Результативність програми 

визначається за динамікою обсягів інвестицій зовнішньоекономічної 

діяльності до макроекономічних показників України, за кількістю 

підприємств, які залучили зовнішні інвестиції, за поліпшенням 

структури іноземних інвестицій, за збільшенням кількості країн, які 

інвестували в економіку Івано-Франківської області. Аналізуючи 

динаміку прямих іноземних інвестицій в Івано-Франківську область за 

містами та районами станом на 1 січня 2015-2018 років, відмітимо, що 

більша частина інвестицій надходить в м. Івано-Франківськ та м. Калуш, 

а також в Калуський, Рогатинський, Тисменицький райони. Значні прямі 

іноземні інвестиції вносяться з Кіпру, Нідерландів, Польщі, Сербії, 

Данії. Аналіз динаміки прямих іноземних інвестицій в Івано-

Франківську область за видами економічної діяльності показав, що 

кількість інвестицій в галузь промисловості, оптової та роздрібної 

торгівлі, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів має більшу 

частину інвестицій [4, c. 328, c. 330]. В результаті програма поліпшить 

інвестиційний імідж та привабливість області, підвищить рівень 

управління інвестиційною діяльністю, покращить регіональну 

інвестиційну інфраструктуру, зробить вклад в соціально-економічний 

розвиток регіону [2]. 

Моніторинг та оцінювання залучених обсягів прямих іноземних 

інвестицій в економіку області впливають на управлінські рішення. Дії 

органів публічної влади, які спрямовані на розвиток інвестиційного 

процесу в регіоні, на оптимізацію умов для інвестування, стосуються 

удосконалення нормативно-правової бази, надання заохочень та пільг 

для інвестиційних проектів, гарантування безпеки діяльності 
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підприємств, розвитку інфраструктури обслуговування суб’єктів 

інвестиційної діяльності.  

Розміри прямих іноземних інвестицій в економіку Івано-Франківської 

області свідчать про розкриття інвесторами економічного потенціалу 

регіону.  

Для виконання інвестиційної політики на місцях в області розроблена 

Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2028 року [7].  

Для зміцнення позитивного міжнародного інвестиційного іміджу Івано-

Франківської області та для потенційних інвесторів розроблено 

інвестиційний паспорт області, який представлений українською та 

англійською мовами. Це документ, який репрезентує область за 

географічним розташуванням, за транспортною інфраструктурою, за 

ринком праці, за освітніми ресурсами, за економічним потенціалом, 

промисловістю, альтернативною енергетикою, машинобудуванням, 

деревообробною промисловістю, хімічною промисловістю, легкою 

промисловістю, сільським господарством, будівельною галуззю, 

інформаційними технологіями, малим та середнім бізнесом, туризмом, 

культурою, зовнішньою торгівлею, інноваційною діяльністю, міжнародним 

співробітництвом, іноземними інвестиціями, стратегічними проектами, 

індустріальними парками та промисловими зонами [8].  

Встановлено, що місцеві органи влади є дієздатними суб’єктами 

реалізації державної інвестиційної політики. У контексті зазначеного 

особлива роль відводиться заходам, які проводяться в області для 

покращення інвестиційної привабливості. Посилюється взаємозв’язок 

між органами публічної влади, іноземними інвесторами, 

підприємствами, суспільством, наукою та нарощується інвестиційний 

потенціал області.  

Вважаємо, що залучаючи прямі іноземні інвестиції та надаючи 

іноземним інвесторам сприятливі економічні умови, регіон сприятиме 

збільшенню обсягів інвестицій та соціально-економічному розвиткові 

Івано-Франківської області.  

Підводячи підсумки, слід сказати, що чинна система державного 

управління інвестиційною діяльністю в Івано-Франківській області 

потребує подальшого удосконалення як в організаційному, так і в 

правовому аспектах.  
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