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Методологія дослідження. У роботі розглянуто питання запровадження 

державних інвестиційних програм в Україні. На основі зарубіжного досвіду 

показано переваги та недоліки різного виду програм, вказано фактори, що 

мають визначальний вплив на успішність виконання державних 

інвестиційних програм. 

Результати. Визначено основні фактори, що впливають на ефективність 

виконання державних інвестиційних програм в Україні, показані загрози, які 

можуть макроекономічні чинники розвитку економіки. 

Новизна. Проведений детальний аналіз зарубіжного досвіду 

застосування державних інвестиційних програм, показані їх переваги та 

недоліки. Визначені загрози впровадження державних запланованих 

інвестиційних програм в нашій країні. 

 Практична значущість. У роботі показано, що активізація 

інвестиційної діяльності в Україні залежіть не тільки від внутрішніх 

факторів, а але й зовнішніх. Для поліпшення елементів першої групи 

необхідне впровадження інституціональних рішень, пов’язаних з прозорістю 

державної інвестиційної діяльності на всіх ланках, підвищення залучення 

суб’єктів економічної діяльності до процесу реалізації державних програм. 

Друга група факторів менше піддається адекватному прогнозуванню, 

оскільки значною мірою залежить від стану світових валютних і фондових 

ринків. Враховуючи обмеженість можливостей впливу на цю групу, для 
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підвищення ефективності державних інвестиційних програм акцент слід 

робити саме на внутрішніх факторах. 
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Методология исследования. В работе рассмотрены вопросы 

государственных инвестиционных программ в Украине. На основе 

зарубежного опыта показаны преимущества и недостатки различного вида 

программ, указано факторы, имеющие решающее влияние на успешность 

выполнения государственных инвестиционных программ. 

Результаты. Определены основные факторы, влияющие на 

эффективность выполнения государственных инвестиционных программ в 

Украине, показаны угрозы, которые могут оказывать макроэкономические 

факторы развития экономики. 

Новизна. Проведен детальный анализ зарубежного опыта применения 

государственных инвестиционных программ, показаны их преимущества и 

недостатки. Определены угрозы внедрения государственных 

запланированных инвестиционных программ в нашей стране. 

Практическая значимость. В работе показано, что активизация 

инвестиционной деятельности в Украине зависит не только от внутренних 

факторов, но и от внешних. Для улучшения элементов первой группы 

необходимо внедрение институциональных решений, связанных с 

прозрачностью государственной инвестиционной деятельности на всех 

уровнях, повышение привлечения субъектов экономической деятельности к 

процессу реализации государственных программ. Вторая группа факторов 

меньше поддается адекватному прогнозированию, поскольку в значительной 

степени зависит от состояния мировых валютных и фондовых рынков. 

Учитывая ограниченность возможностей влияния на эту группу, для 



повышения эффективности государственных инвестиционных программ 

акцент следует делать именно на внутренних факторах. 
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Research Methodology. The paper describes the introduction of public 

investment programs in Ukraine. The advantages and disadvantages of various 

types of programs were discussed based on the international experience. Different 

factors researched that have a significant influence on the success of the 

implementation the public investment programs. 

Results. The main factors were defined that affect the efficiency of public 

investment programs in Ukraine. It were shown the main threats of 

macroeconomic factors of economic development. 

Novelty. The detailed analysis of international experience in the application 

of public investment programs was conducted, the advantages and disadvantages 

of such programs were presented. The threats to the implementing planned public 

investment programs in the country were discussed. 

 The practical significance. It is shown that the activation of investment 

activity in Ukraine depends both on internal and external factors. I is necessary to 

introduce institutional decisions related to the transparency of public investment at 

all levels to improve the elements of the first group. It is very important to increase 

the involvement of economic actors for the implementation of government 

programs. The external factors are less exposed to adequate prediction as they 

largely dependent on the global foreign exchange and stock markets. According to 

the limited opportunity to influence these factors to improve the efficiency of 

public investment programs, one should focus on improving just domestic factors. 

 


