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Коротко про Держінвестпроект України 

  центральний орган виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується та координується  Кабінетом Міністрів України  

 

  завдання, напрями діяльності та повноваження визначені Указом 
Президента України № 583/2011від 12 травня 2011 року “Про 
Державне агентство з інвестицій та управління національними 
проектами України” 

 

   є правонаступником Державного агентства України з управління 
національними проектами та Державного агентства України з 
інвестицій та розвитку  

 

  є головним органом у системі центральних органів виконавчої 
влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері 
інвестиційної діяльності та управління національними проектами  

 

 



Основні завдання Держінвестпроекту 

 реалізація державної політики у сфері інвестиційної діяльності та 
управління національними проектами 
 
 

 здійснення заходів, спрямованих на поліпшення інвестиційного 
іміджу України 
 

 
 підтримка інвестиційного розвитку регіонів України 

 
 

 здійснення управління національними проектами 
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СИСТЕМА “НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ” 
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НАПРЯМКИ РОБОТИ ДЕРЖІНВЕСТПРОЕКТУ 



 Формуються на основі  стратегічних цілей та ключових пріоритетів 
розвитку країни 

 Забезпечують технологічне оновлення та розвиток базових галузей 
реального сектору економіки  

 Мають стратегічне значення для окремої галузі економіки чи 
розвитку окремого регіону  

 Спрямовані на вирішення важливої соціальної проблеми 

 Обсяг інвестицій, як правило, становить не менше $300 млн. 

2011 



Діяльність за напрямком стосується безпосереднього залучення та 

супроводу іноземних інвестицій в економіку України. 



Передбачає функціонування таких структур: 
 

Фонд фінансування проектної документації – на поворотній основі забезпечує 

фінансування розробки документації для державних, комунальних і приватних 

інвестиційних проектів. 

 

Центр Державно-приватного партнерства –координує реалізацію механізму 

партнерства між державою та приватними партнерами в рамках Закону України 

«Про державно-приватне партнерство» 



Скоординована система заходів, та інформаційно-маркетингова 

кампанія. 
 

 Мета: - суттєвий вплив на покращення інвестиційної  
  привабливості України, 

   - стимулювання інтересу іноземних інвесторів  
  до здійснення інвестування в економіку України. 

 

Елементи: 



НАЦІОНАЛЬНІ ПРОЕКТИ 2011 



НОВІ НАЦІОНАЛЬНІ ПРОЕКТИ  
 

– створення десяти пілотних індустріальних 
майданчиків у різних регіонах України 

– забезпечення продовольчої безпеки в частині 
виробництва молочної продукції та яловичини, 
збільшення експортного потенціалу галузі  

– зростання внутрішнього валового продукту, модернізація 
галузі зерновиробництва та нарощування її експортного 
потенціалу 

– розбудова мережі оптових ринків с/г продукції та 
задоволення споживчого попиту населення 

– створення єдиних регіональних оперативно- 
диспетчерських служб з використанням  сучасних  
GPS – технологій для зменшення часу прибуття бригад  
швидкої медичної  допомоги до пацієнта  



КОНКРЕТНІ КРОКИ 

Портфель проектів 

Формування проектних команд 

Створення організаційних структур (ДП) 

Розробка ТЕО та бізнес-планів 

Прийняття рішень щодо державної підтримки 

Розробка маркетингової стратегії 

Просування проектів та залучення інвесторів 

Інвестиційний форум, роуд-шоу, презентації 

Отримання інвесторами земельних ділянок 

Швидке проходження дозвільних процедур 

Технічне впровадження «національних проектів» 

Моніторинг і звітування 

СТРАТЕГІЯ 

Результат 



ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ 

 Застосування механізмів державно-приватного партнерства 

 

 Співпраця з провідними світовими компаніями 

 

 Проектне фінансування (окупність об'єктів за рахунок  генерованої 
інвестицією виручки) 

 

 Пріоритет інвестиційним коштам  над бюджетними 

 

 Доброчесність 

 

 Персональна відповідальність та оцінка за результатами діяльності 

 

 Державна підтримка (активи, надання гарантій, співфінансування) 

 

 

 



ФОРМИ ДПП В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ 

 
 Концесійний договір 

 
 Договір про спільну діяльність 

 
 Створення спільних підприємств 

 
 Договір оренди 

 
 Лізинговий договір 

 
 Договір про розподіл продукції 

 
 Інші 

 
 



 ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ 

 
 Розробка ТЕО 

 
 Внески у статутний фонд різними активами 

 
 Державні цільові програми 

 
 Державні гарантії  

 
 Прямі державні інвестиції (співфінансування) 

 
 Інфраструктурні облігації (держгарантії) 

 
 Гарантії  мінімальних доходів в разі зміни тарифів 

 
 Інші 

 
 



 ЦЕНТР ДПП НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ 

 
 

 ДПП - засіб ефективного використання державного майна без 
втрати права власності 

 
 ДПП - реальний спосіб оживити стратегічні державні активи та 

розпочати їх модернізацію 
 

 Основним завданням Центру буде професійна підготовка 
пропозицій (проектів), які відповідають державним пріоритетам та 
можуть бути запропоновані для приватних партнерів 
 

 Важливим напрямком роботи Центру стане розробка концесійних 
проектів, які мають в Україні високий потенціал для реалізації 
 
 
 



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

 Залучення $14-15 млрд. приватних та $ 4-5 млрд. державних інвестицій 

 

 Створення не менше  100 тис. нових робочих місць 

 

 Досягнення збільшення ВВП на 4,7-5% 

 

 Зменшення щорічних витрат на імпорт енергоресурсів на $2-2,5 млрд. 

 

 Створення імпульсу для економічного, соціального і регіонального 
розвитку 

 

 Формування сприятливого інвестиційного клімату та позитивного 
іміджу держави 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ ! 

r.svirskyy@ukrproject.gov.ua 


