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СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  
НА ХАРКІВЩИНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Сучасний стан економічної політики держави в цілому та в окремих регіонах свідчить 
про необхідність залучення дієвих інструментів, які б надали можливість запустити 
існуючі сфери виробництва, а в деяких випадках побудувати з нульового циклу 
підприємства з урахуванням споживчих та соціальних потреб населення. 

Зауважу, що в сучасних умовах економічне зростання є тією «цеглиною», тим 
«фундаментом», що забезпечують функціонування держави, повноцінний розвиток 
людини, доступ особистості до духовних і матеріальних благ, та мірилом досягнень 
певного громадянського суспільства і стану його цивілізованості. Таким інструментом є 
інвестиції. Як пріоритетний засіб забезпечення економічного зростання інвестиційна 
діяльність потребує створення відповідних умов, усунення низки наявних перешкод, серед 
яких: недосконала правова база; відсутність ефективної довгострокової стратегії 
(бачення) залучення іноземних інвестицій; неналежна система правових, економічних 
гарантій для іноземних інвесторів; незавершені реформи в окремих сферах і галузях 
розвитку держави, що негативно вплинуло і на сферу іноземного інвестування; 
«закритість» економіки України для іноземних інвесторів; корупція в діяльності 
державних інституцій; існування великої кількості адміністративних бар’єрів та 
бюрократії, що гальмує залучення іноземних інвестицій в розвиток економіки та інших 
сфер життя суспільства. 

Наголосимо, що сьогодні саме Президент України проводить активну політику щодо 
усунення чинників, які гальмують процес залучення інвестицій як в економіку, так і в інші 
сфери розвитку Української держави. Водночас вирішення питання залучення інвестицій 
покладається на місцеві органи виконавчої влади, які безпосередньо формують 
інвестиційний клімат певного регіону. 

Саме наявність сприятливого інвестиційного клімату як сукупності чинників 
економічного, політичного, правового та соціального характеру бере до уваги інвестор, 
ухвалюючи рішення щодо вкладення інвестицій. 

Для оцінки інвестиційного клімату в цілому інвестор оцінює такі системно-утворюючі 
показники, як: 1) політична і фінансова стабільність; 2) рівень загальноекономічного роз-
витку країни; 3) рівень розвитку ринкової та інвестиційної інфраструктури; 4) ємність 
внутрішнього ринку; 5) вартість робочої сили; 6) купівельна спроможність населення; 
7) рівень криміногенних, екологічних та інших ризиків. 

Говорячи про створення інвестиційного клімату на Харківщині, наголосимо, що Хар-
ківська обласна державна адміністрація здійснює ряд кроків для підвищення інвестицій-
ної привабливості регіону, серед яких: 

1) виявлення реальних інвестиційних потреб регіону, розроблення середньостроко-
вих інвестиційних програм і пріоритетів та доведення їх до рівня бізнес-планів (як прик-
лад можна навести запуск сироробного заводу у Великому Бурлуку Харківської області, 
який забезпечує велику кількість робочих місць); 

2) створення єдиної інформаційної бази перспективних інвестиційних проектів; 
3) здійснення підготовки кадрів регіону для роботи в умовах реалізації інвестиційних 

проектів; 
4) закладення в обласних та місцевих бюджетах джерел фінансування передпроект-

них і проектних робіт щодо залучення інвестицій; 
5) постійна робота над розвитком спеціалізованої інфраструктури, до якої належать: 

інвестиційні розробники і керівники проектів; фахівці з пошуку інвестора; фінансово-
кредитні установи; фондові та страхові компанії, що працюють в інвестиційному режимі; 
організації, що займаються просуванням проекту до потенційних інвесторів; 
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6) активне та постійне висвітлення через ЗМІ інформації щодо стану залучення інвес-
тицій в Харківський регіон, що сприятливо впливає на підтримання та покращення інвес-
тиційного клімату. 

7) щорічне проведення іміджевих заходів для всіх зацікавлених інвесторів (як інозем-
них, так і внутрішніх) з метою економічного зростання та розвитку Харківського регіону. В 
цьому аспекті варто вказати на проведення у вересні 2018 року міжнародного форуму 
«Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи!». 

У цьому році Харківщина задала новий еталон проведення міжнародних заходів. Впе-
рше подібний український захід зібрав 18 послів та 6 посольських делегацій. На форумі бу-
ли представлені топ-10 економік світу. Харківщина приймала чотири потужні бізнес-
делегації на чолі з послами Албанії, Литви, Канади та Японії. Важливо також відзначити, 
що участь у форумі взяли керівники низки великих корпорацій –  японських Panasonic та 
Marubeni Corporation (входить до топ-5 торговельних компаній Японії), південнокорейсь-
кої Hyundai Motor, китайської Dongfang Electric, з якою в нас уже розвиваються досить ін-
тенсивні відносини, швейцарської Nestle та інших. Загалом у заході взяли участь представ-
ники 35 країн світу – це рекорд для харківського міжнародного форуму. 

В цілому все це свідчить про великий інтерес до економіки промислового сходу Украї-
ни, інтерес до ініціатив і стилю роботи Харківської області. Крім того, форум підтвердив, 
що нами створено потужний майданчик, який задає ритм діловому життю регіону, дозво-
ляє представникам великого, а в майбутньому, впевнена, і малого бізнесу знаходити парт-
нерів. У той же час у рамках форуму було підписано та акцептовано угоди майже на  
6 млрд грн. Серед акцептованих угод – контракт щодо модернізації ГЕС у Таджикистані. 
Підписано контракти із заводами «Південкабель», «Електроважмаш», «Турбоатом». Це го-
ловні підприємства машинобудування, кожен контракт яких автоматично завантажує де-
сятки інших підприємств по всій Україні. Так, контракти, підписані на форумі «Турбоато-
мом», завантажать не менше 4 підприємств, близько 10 тис. осіб забезпечені роботою та 
зарплатнею на 3 роки. 

Принагідно відмітити проведення Великого Слобожанського ярмарку, який пройшов 
30 вересня в рамках Х Міжнародного економічного форуму. В ярмарку взяли участь понад 
700 підприємств, які представили понад 2,5 тис. найменувань товарів – найбільше за істо-
рію існування заходу. Загальний виторг становив понад 8 млн грн, а це на 1 млн більше, 
ніж на минулорічному ярмарку. Окрім районів Харківщини, в ярмарку взяли участь пред-
ставники Полтавської, Запорізької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Кіровоградсь-
кої, Київської та Сумської областей. 

Підсумовуючи, зазначу, що всі вищенаведені заходи, які здійснюються керівництвом 
як держави, так і регіону, дали реальні результати, про що свідчить кількість залучених 
інвестицій в Харківський регіон починаючи з 2016 року. Так, у 2016 році кількість інвести-
цій склала 1632 млн дол. США, у 2017 році – 659,7 млн дол. США, а на червень 2018 кіль-
кість інвестицій склала 300021,1 тис. дол. США (за даними Головного управління статис-
тики у Харківській області). 
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ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ В РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ 

Процес побудови оперативно-розшукової моделі ситуації – це послідовність етапів 
процесу оперативного мислення. Оперативно-розшукові дії (заходи) становлять 
операціональну сторону професійного мислення оперативного працівника. 


