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Відтворення інвестиційного потенціалу регіону призводить до 

зростання навантаження на навколишнє природне середовище. Це викликає 

необхідність переорієнтації управління відтворенням інвестиційного 

потенціалу регіону на урахування вимог забезпечення екологічної безпеки.  

Екологоорієнтована система управління відтворенням інвестиційного 

потенціалу регіону забезпечує цілеспрямований вплив керуючої підсистеми 

на суб’єкти та об’єкти інвестиційного потенціалу в процесах його 

відтворення в умовах забезпечення екологічної безпеки. 

Екологоорієнтована система управління відтворенням інвестиційного 

потенціалу враховує імператив екологічно орієнтованого розвитку регіону. 

Він проявляється у здатності суспільства та держави встановлювати 

пріоритетність екологічних цілей над економічними, імплементації ними 

екологічних обмежень в конкретні управлінські дії у сфері інвестування. 

Імператив екологічно орієнтованого розвитку регіону визначається рівнем 

впливу суб’єктів інвестиційної діяльності на прийняття екологічних рішень, 

заходами щодо підтримки екологічної ситуації в регіоні на сприятливому 

рівні, а також рівнем екологічної свідомості інвесторів-природокористувачів. 

Метою функціонування екологоорієнтованої системи управління 
відтворенням інвестиційного потенціалу регіону є створення сприятливих 

умов для формування інвестиційних ресурсів, організації раціонального їх 

розподілу та ефективного використання при дотриманні екологічних вимог. 

Система управління інвестиційним потенціалом має бути побудована таким 

чином, щоб зменшити ризик можливих екологічно обумовлених втрат у 

майбутньому.  

Виходячи з мети, основними задачами системи екологоорієнтованого 

управління відтворенням інвестиційного потенціалу в регіоні є: 
1) створення сприятливих економічних, екологічних та соціальних 

умов для формування внутрішніх інвестиційних ресурсів та залучення 

зовнішніх інвестицій; 

2) поєднання ринкових механізмів та державного регулювання у 

розподілі інвестиційних ресурсів; 

3) оптимізація структури інвестування; 

4) удосконалення технологічної та відтворювальної структури 

капіталовкладень; 

5) підвищення ефективності реалізації екологічних інвестиційних 

програм; 



 
 

6) забезпечення стійкого зростання валового регіонального продукту; 

7) зростання рівня прибутковості інвестицій та величини доходу від 

інвестиційної діяльності; 

8) переорієнтація інвестиційних процесів у сфері охорони 

навколишнього природного середовища на запобігання та ліквідацію 

екологічно обумовленого інвестиційного збитку на фазах відтворення 

інвестиційного потенціалу регіону. 

Головною перевагою еколого-орієнтованої системи управління 

відтворенням інвестиційного потенціалу регіону є використання 

можливостей та попередження втрат, обумовлених екологічною 

незбалансованістю у регіоні. 

Особливість формування екологоорієнтованої системи управління 

відтворенням інвестиційного потенціалу регіону полягає у доповненні 

загальних принципів управління інвестиційною діяльністю в регіоні 

принципом узгодженості економічних та екологічних інтересів. Даний 

принцип передбачає заходи щодо зменшення негативних наслідків 

забруднення навколишнього середовища шляхом впровадження у процеси 

відтворення інвестиційного потенціалу екологічних вимог, що дозволять 

покращити одночасно економічні та екологічні результати діяльності 

економічної системи регіону. 

Суб’єктом екологоорієнтованого управління відтворенням 

інвестиційного потенціалу регіону є органи законодавчої та виконавчої 

влади, а об’єктом – відтворення інвестиційного потенціалу регіону.  

Участь регіональних органів влади у здійсненні процесів 

екологоорієнтованого управління відтворенням інвестиційного потенціалу 

регіону за фазами його відтворення полягає у такому:  

1) на фазі формування інвестиційного потенціалу – управлінні 

процесами формування інвестиційного потенціалу регіону в умовах 

забезпечення екологічної безпеки, впровадженні інструментів стимулювання 

нагромадження капіталу, нормативно-законодавчому забезпеченні 

функціонування інвестиційної інфраструктури;  

2) на фазі розподілу інвестиційного потенціалу – забезпеченні 

фінансової самостійності та інвестиційної безпеки суб’єктів господарювання 

при дотриманні екологічних вимог, перерозподілу інвестиційних потоків у 

стратегічно важливі сфери для соціально-економічного розвитку регіону;  

3) на фазі використання інвестиційного потенціалу – екологічно 

орієнтованому управлінні інвестиційними програмами та проектами, 

здійснюваними на території регіону; взаємодії із зовнішнім середовищем; 

визначенні найбільш ефективних інвестиційних проектів з врахуванням 

необхідності інвестування проектів соціального та екологічного 

спрямування. 
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