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інвестиційній політиці



- Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья?

Інвестиційна політика – це комплекс правових,адміністративних та 

економічних заходів, спрямованих на поширення та активізацію

інвестиційних процесів. 

Ключове питання: співвідношення інвестування поточних потреб і 

тих, які відповідають довготривалим інтересам громади 

100 рублей

- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. 

Чтобы вам было хорошо на свете.

- Балаганов долго думал и, наконец, объявил, что для полного 

счастья ему  нужно 6400…



Джерела інвестицій:

держава ОМС бізнес донори



ДФРР ФІНАНСУЄ ПРОЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ЧИ ЗБІЛЬШАТЬ ЦІ ПРОЕКТИ КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ МІСЦЬ І НАДХОДЖЕННЯ ВІД ПОДАТКІВ?

ПРИКЛАДИ ПРОЕКТІВ

http://dfrr.minregion.gov.ua

• Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок ) № 6 «Сонечко» 

комбінованого типу Семенівської міської ради Чернігівської області

• Реконструкція зливневої каналізації по вул. Сметаніна в м.Сєвєродонецьку

• Капітальний ремонт під’їзної дороги до цвинтаря в смт. Міжгір'я



Конкурс секторальної підтримки ЄС:

подано 507 проектів, 70 переможців –

скористайтесь їх прикладами

3,565 млн. грн. 

«Агенція розвитку 

Мелітополя»

Створення проектно-освітнього

центру розвитку інновацій та 

інвестицій в Івано-Франківській 

області 11,6 млн грн



Initial public offering
Первинне публічне розміщення акцій

Public-private partnership
Державно-приватне партнерство

Merger & Acquisition 
Злиття та поглинання

Venture Capital
Венчурне фінансування

Для кожного виду інвестицій 

потрібні свої висококваліфіковані 

фахівці та відповідні інституції

супроводу процесів залучення 

Інвестицій!

Головне джерело: інвестиції приватного капіталу

Private Equity

Funds
Фонди приватного

капіталу

Debt Financing
Боргове фінансування



Рестарт ДПП: 26 березня сесією Трускавецької міської

ради рішення про проведення конкурсу з визначення приватного 

партнера для здійснення державно-приватного партнерства для 

реалізації проекту «Створення Центру малоінвазивної хірургії

(малоінвазивні оперативні втручання в хірургії, урології, гінекології

та проктології) по вул. Данилишиних, 62 у м. Трускавці»



Foreign Direct Investment by Country
Published on January 23, 2019 https://www.visualcapitalist.com/mapped-foreign-direct-investment-by-country/

УКРАЇНА



http://arkan.com.ua/

Аркан – довгий мотузок із зашморгом

на кінці, щоб ловити тварин

Аркан – старий український чоловічий

танець. Поширений у Західній Україні

НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ ІНКОЛИ ЛЯКАЮТЬ ІНВЕСТОРІВ 

ІП «Аркан»

http://arkan.com.ua/


Бузьопинську

потрібні $50 тис

для ремонту 

ліфтів!

ПОТЕНЦІЙНІ ІНВЕСТОРИ В ШОЦІ!
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НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ ЧАСТО ДИВУЮТЬ ІНВЕСТОРІВ 



ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ГРОМАДАМ БАЖАНО 

СТВОРЮВАТИ АГЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Бюджетно-орієнтовані АЕР

Проектно-орієнтовані АЕР

Сервісно-орієнтовані АЕР

Найкращий результат дає створення АЕР у формі

комунального підприємства, яке надає послуги на

комерційних засадах, розробляє проекти і

перемагає у тендерах за бюджетними програмами



БОРОТЬБА ЗА ІНВЕСТОРІВ МІЖ РЕГІОНАМИ ЗРОСТАЄ

Покращуйте свою інвестиційну привабливість!



Жорсткі фактори – це характеристики, які є незмінними

для даної території, а також ті, які дуже складно змінити

в короткі терміни: географічне положення, межі території,

природні ресурси, інженерно-технічна та виробнича

інфраструктура, трудові ресурси та загальні демографічні

показники, параметри споживчого ринку

Інвестиційну привабливість визначають 
жорсткі і м’які фактори 



М'які фактори – результат якісної оцінки економічного

середовища, які можуть бути змінені протягом відносно

короткого періоду часу: ефективність державних органів,

рівень корупції, відкритість влади, адміністративні процедури,

дотримання прав власності, місцеві податки і збори,

взаємовідношення бізнесу та суспільства, рівень громадської

безпеки, ділової оптимізм

Інвестиційну привабливість визначають 
жорсткі і м’які фактори 



ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

+

економічна
інфраструктура

природні 
ресурси

конкуренто-
спроможність

соціальні
умови

людський
капітал

інвестпроекти, 
що визначають
майбутнє
регіону

Наукращий результат для залучення інвестицій: 

поєднання багатства ресурсів, проектного підходу та ефективного брендингу

+ територіальний
маркетинг



Діяльність з пошуку інвесторів має ґрунтуватись на правилі 

«AIDA», яке описує алгоритм ефективної реклами:

1) привертаємо увагу – Attention

2) викликаємо зацікавленість – Interest

3) пробуджуємо бажання – Desire

4) приводимо до дії – Action



Перш за все, приверніть увагу інвесторів до вашої громади
яскравим інвестиційним паспортом



Привертайте увагу

інвесторів на

міжнародних

виставках

Міжнародна виставка

інвестиційної нерухомості

MIPIM у Каннах



международной выставки 

инвестиционной недвижимости MIPIM-

2018 в Каннах



Беріть участь міжнародних форумах в Україні



ДЛЯ УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ ВИСТАВКАХ  ТА ЕКОНОМІЧНИХ ФОРУМАХ 
БАЖАНО МАТИ ПРОЕКТИ 



Проект 
створення 
промислової 
пасіки

ДЛЯ УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ ВИСТАВКАХ  ТА ЕКОНОМІЧНИХ ФОРУМАХ 
БАЖАНО МАТИ ПРОЕКТИ 



Проводьте власні заходи для брендування регіону

Фестиваль дерунів у Коростені



Для брендування регіону важливо мати яскраві і цікаві сувеніри



Сувеніри – самоокупні продукти територіального маркетингу



Сувеніри – самоокупні продукти територіального маркетингу



Брендуйте регіон через продукти – символи регіону

«Мелітопольська черешня»



Оксана Караванська

Дивуйте !



за допомогою інвест-порталу, Facebook та інших Web-ресурсів

ІНФОРМУЙТЕ 

ПОТЕНЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ

2015 Сер Річард

Чарльз Ніколас 

Бренсон зустрівся

з могилянцями 



https://investinzhytomyr.com/

НАЙВАЖЛИВІША РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ВЕБ-ПОРТАЛУ 

для комунікацій з потенційними інвесторами

+
ВІДЕО

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

https://investinzhytomyr.com/


Інвестора скоріше зацікавлять готелі і ресторани ніж

Подивіться на себе очима потенційного інвестора і ви 

зрозумієте, що навіть у якісному відео можна завжди щось 

покращити:



Демонструйте свої можливості на карті 

індустріальних парків в Україні

goo.gl/swUHhb



https://investment.zoda.gov.ua/

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ

дуже важливий ресурс для комунікацій з інвесторами

https://investment.zoda.gov.ua/


Інвесторів цікавлять: 

природні ресурси, земельні ділянки, інфраструктура

Greenfield                             Brownfield

Industrial park





СТВОРІТЬ ГІС ДЛЯ ДОСТУПУ ДО ВАШОЇ ІНФОРМАЦІЇ



Інвесторів цікавлять умови життя



Інвесторів цікавлять: 

виробничі потужності, людський потенціал



НАМАГАЙТЕСЬ ПРОДЕМОНСТРУВАТИ НАЯВНІСТЬ 

ВИРОБНИЧИХ КЛАСТЕРІВ

З точки зору маркетингу 

кластери дають чітке 

розуміння економічного 

профілю території

Сприяють залученню

інвестиційКластеры

Допомагають визначити 

напрямки вдосконалення 

освіти

Сприяють розширенню інфраструктури та дослідницької 

активності, розвитку наукоємних послуг

Стимулюють розвиток МСП

на основі використання 

передових know how

Сприяють виходу на 

міжнародні ринки

Сприяють входженню у 

мережі стратегічної 

взаємодії, як на місцевому 

так і на міжнародному рівні

Причини географічної концентрації фірм:

низькі витрати на транспортування, загальні витрати на інфраструстуктуру,

виникнення неявних «мережевих» знань, конкуренція



КЛАСТЕР АПК Є В КОЖНОМУ РЕГІОНІ



ДЕМОНСТРУЙТЕ УСПІХИ ВАШИХ ПІДПРИЄМСТВ



ІНВЕСТОРІВ ПРИВАБЛЮЄ ШВИДКА САМООКУПНІСТЬ 

ВИРОЩУВАННЯ АКВАКУЛЬТУРИ У ШТУЧНИХ ВОДОЙМАХ

ДЕМОНСТРУЙТЕ ВАШІ 

МОЖЛИВОСТІ



ІНВЕСТОРІВ ПРИВАБЛЮЄ ВИРОБНИЦТВО 

ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ



СЛІДКУЙТЕ 

ЗА НОВИМИ 

ТЕХНОЛОГІЯМИ



І ГМО БУВАЄ КОРИСНИМ



РОЗВИВАЙТЕ КЛАСТЕР КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВОІСТ

МАРКЕТИНГ

МОДА



https://www.etsy.com/shop/floweringlove/items

Історії успіху серед нас!

https://www.etsy.com/shop/floweringlove/items


1 2 3

ІДЕЯ В ПОДАРУНОК: Мережевий бізнес-інкубатор для 
розвитку підприємництва в сфері креативних індустрій

Три складові : 1) навчання, 2) консалтинг, 3) сприяння
реалізації товарів та послуг



ВОРОНКА ПРОДАЖІВ

Потенційні 
партнери

Ті, хто прочитав 
надіслану 

пропозицію

Зацікавлені 
отримати

додаткову 
інформацію

Зацікавлені 
провести 

переговори

Ті, хто 
провів

переговори

Ті, хто прийняв позитивне рішення

ПРАЦЮЙТЕ НАД ЗАЛУЧЕННЯМ ІНВЕСТОРІВ СИСТЕМНО



ОПУБЛІКУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО СТАТТЮ З РОЗПОВІДДЮ 

ПРО ІСТОРІЮ УСПІХУ У ВАШІЙ ГРОМАДІ В ЖУРНАЛІ 

«СТРАТЕГІЯ РОВИТКУ»

Безкоштовна підписка за посиланням: bit.ly/Str4Dev

https://dm.ua/a/l/SkjpNXKIcfcTjq6lRqZ65w/zv0vSJ9XS95mOg0QkM8fWQ/H60N4ZD763ACRt2TjuY7U2Hg


Мрій про майбутнє, але кожного дня

роби що можеш, 

з тим що маєш,

там де ти є!

Наш принцип: 
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