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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні в економіці України спостерігається неви"

значеність та нестабільність, які зумовлені рядом факторів,

серед яких є фінансово"економічна криза. Проблема
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AND ECONOMIC CRISIS

Статтю присвячено визначенню стану та особливостей інвестиційного потенціалу України в умовах су�
часної фінансово�економічної кризи. Досліджено існуючі підходи науковців до тлумачення категорії "інве�
стиційний потенціал" та запропоновано власне узагальнене визначення цього поняття. Для обгрунтуван�
ня суті інвестиційної діяльності було з'ясовано фактори, що на неї впливають. Визначено гостру не�
обхідність активізації інвестиційної діяльності для подолання кризи та її наслідків. Окреслено ключові
проблеми залучення довгострокових капіталовкладень в українську економіку та запропоновано реко�
мендації щодо створення сприятливих умов для інвестування. На основі системи статистичних показ�
ників проаналізовано обсяги прямих іноземних інвестицій в економіку України, визначено основні краї�
ни�інвестори, також досліджено розподіл інвестицій між галузями та регіонами України.

The article is dedicated to the defining of state and peculiarities of Ukraine's investment potential in a condition
of current financial and economic crisis. There were researched the scientific approaches to the interpretation
of the category "investment potential" and proposed the proper, generalized explanation of this concept. With
the aim of substantiation the essence of investment activity, there were clarified some factors, which have an
impact on it. The urgent need to intensify the investment activity was determined in order to overcome the crisis
and it's consequences. For the development of Ukrainian economy, there were outlined the key issues of the
attraction of long�term investments and were offered some recommendations regarding the formation of
favourable conditions for the investment. On the basis of the system of statistical indicators, there was analysed
the volume of foreign direct investment in Ukraine, were determined the main investor countries and the
distribution of investments between economic sectors and regions of Ukraine were also scrutinized.
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інфляції, низьких доходів та недосконалості системи уп"

равління можуть призвести до краху економіки та спону"

кають до дій, які б допомогли покращити ситуацію і вирі"

шити нагальні макропроблеми. Поширеним способом по"
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кращити економічне становище є інвестування. Залучен"

ня іноземних інвесторів — один із найоптимальніших

шляхів для подолання кризових проблем. Створення

сприятливих умов для капіталовкладень, інвестиційної

привабливості нашої країни є сьогочасною проблемою,

яка потребує невідкладного вирішення, адже приплив

коштів у нашу економіку дасть поштовх до її стабільного

розвитку.

Інвестиційний потенціал України на тлі глобалізації та

інтелектуалізації світової економіки є значною мірою не"

реалізований, проте має потужні передумови до розвитку.

Недосконала законодавча система, регуляторні перешко"

ди, кризові явища відштовхують інвесторів від нашої краї"

ни, що є негативним фактором та призупиняє стрімке еко"

номічне зростання. На шляху подолання нинішньої фінан"

сово"економічної кризи, виникає об'єктивна необхідність

у довгострокових капіталовкладеннях, що зумовлює ак"

туальність даного дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вітчизняних дослідників, які займались дослід"

женням інвестиційного капіталу та інвестиційних процесів,

слід особливо відзначити таких, як І.Р. Гавришків, А. Кінах,

Г.Ю. Кучерук, Б.Л. Луців, Т.О. Макух, У.П. Нечитайло,

А.А.Пересада, К.П. Покатаєва, С. Сілюкова, О.В. Шеве"

редіна, В.В. Бочаров та ін. Проблемам фінансово"еконо"

мічної кризи в Україні та світі присвячено праці О.В. Бого"

явленського, Ж. Довгань, О.А. Кириченко, І.В. Крючкової,

А.Г.Мазура, В. Міщенко, В. Новицького, О.М. Тищенко,

М.Г. Чумаченко тощо.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у досліджені сучасного стану інве"

стиційного потенціалу України в умовах фінансово"еконо"

мічної кризи та наданні рекомендацій щодо його покра"

щення. Згідно з зазначеної мети нами поставлені наступні

завдання:

— визначити сутність інвестицій та інвестиційного по"

тенціалу країни;

— обгрунтувати необхідність інвестування в умовах

загострення фінансово"економічної кризи;

— окреслити обсяги іноземних інвестицій в економіку

України;

— проаналізувати роботу іноземних інвесторів на ук"

раїнському ринку;

— запропонувати шляхи підвищення інвестиційної

спроможності України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Циклічний характер функціонування ринкової еконо"

міки з плином часу призводить до появи криз. Фінансово"

економічна криза — це явище, під час якого відбувається

розлад господарської системи та супроводжується знач"

ними втратами й розривом нормальних зв'язків у вироб"

ництві і ринкових відносинах, а також виводить із нормаль"

ного стану функціонування економічної системи в цілому

[1, с. 205]. Наразі Україна перебуває на стадії фінансово"

економічної нестабільності, яка зумовлена низкою нега"

тивних чинників, основні з яких внутрішнього походження

серед них слід виділити: занепад промислових підприємств,

статичність грошової системи, банкрутство банківського
сектора, деструктивні регулювальні дії уряду, в першу чер"

гу, у питаннях оподаткування, ескалація воєнного конфлі"
кту на Сході України, протекціоністське валютне забезпе"

чення. До ендогенних факторів економічної кризи дода"
лися зовнішні. Основними можна назвати: стрімкий відплив

іноземного капіталу з України, дефіцитний міжнародний

валютний оборот, втрата ринків у Російській федерації та

проблема зниження інвестиційної привабливості України,

що призупиняє економічне зростання [4].

Зарубіжний досвід свідчить, що запорукою про"

цвітання економіки є залучення іноземного капіталу, що

призводить до глобалізаційних процесів та відкритості

економіки. Законом України "Про інвестиційну

діяльність" від 18.09.1991 № 1560"XII (Редакція станом

на 23.07.2017) визначено, що інвестиціями є всі види

майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладають"

ся в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності,

внаслідок якої створюється прибуток або досягається

соціальний ефект [9].

Для подолання фінансово"економічної кризи в усіх її

проявах, національне господарство, безперечно, потребує

додаткової фінансової допомоги, тобто довгострокового

вкладення коштів. Україна потенційно може бути однією з

країн"лідерів із залученням іноземних інвестицій, однак

така діяльність характеризується високим рівнем невизна"

ченості та ризиків, що вимагає постійного дослідження

інвестиційних процесів.

Серед вітчизняних науковців не існує єдиного тракту"

вання категорії "інвестиційний потенціал". Так, під інвес"

тиційним потенціалом країни У.П. Нечитайло розуміє

здатність досягти бажаного результату через реалізацію

та управління інвестиційними можливостями, що містяться

в інвестиційних ресурсах, що в свою чергу створює спри"

ятливий інвестиційний клімат, який забезпечує інвестицій"

ну привабливість регіонів та держави зокрема [6, с. 101].

Г.Ю. Кучерук розглядає інвестиційний потенціал як орган"

ізовану сукупність внутрішніх та зовнішніх економічних

можливостей та ресурсів, які створюють умови для роз"

витку та забезпечують реалізацію стратегічних і тактичних

цілей в сфері інвестиційної діяльності [3, с. 6]. Як зазна"

чає С. Сілюкова, інвестиційний потенціал є сукупністю

коштів населення, підприємств, держави та нерезидентів,

які потенційно можуть бути використані для здійснення

інвестиційної діяльності (розглядатися як інвестиційні ре"

сурси) [10, с. 141].

Досить цікавою є позиція Б.Л. Луців, який пояснює

двоякий характер інвестиційного потенціалу: з одного

боку, він є результатом ефективного використання потен"

ційних можливостей, а з другого — фактором подальшо"

го розвитку за рахунок здійснення інвестиційної діяльності.

Інвестиційний потенціал підприємства є динамічною кате"

горією і його формування, стан та ступінь використання

значною мірою визначаються чинниками зовнішнього і

внутрішнього середовища [5, с. 68]. О.В. Шевередіна заз"

начає, що інвестиційний потенціал будь"якої країни харак"

теризується сукупністю макроекономічних чинників та оз"

начає приховані можливості для інвестування. Українська

економіка має дуже високий інвестиційний потенціал, знач"

на частка якого, як це не парадоксально, зумовлена до"

сить скромними існуючими сьогодні стартовими позиція"

ми. Важливим, як вона зазначає, є не лише наявність та

рівень інвестиційного потенціалу, а й наявність передумов

його ефективного розкриття та ефективна державна по"

літика, що здатна використати ці передумови належним чи"

ном [11].

Проаналізувавши погляди вчених на дану катего"

рію ми прийшли до висновку, що інвестиційний потен"

ціал країни — це сукупність можливостей залучення

інвестиційного капіталу в економіку держави для ство"

рення сприятливих умов розвитку та найдоцільніше

його використання, що призводить до економічного

зростання.

В умовах дестабілізації макроекономічної ситуації в

Україні насамперед потрібно вивчити стан інвестиційної
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діяльності та визначити чинники, які на неї впливають, так

як із розвитком інвестиційного потенціалу з'являється мож"

ливість створити нові робочі місця, осучаснити виробниц"

тво, збільшити обсяги та якість випуску продукції, покра"

щити стан фінансової інфраструктури та оздоровити ук"

раїнську економіку в цілому. Інвестиційні процеси в Україні

мають свою певну специфіку. За даними Державної служ"

би статистики в Україні станом на 01.01.2017 року в націо"

нальну економіку було залучено іноземні інвестиції в об"

сязі 37 655,5 млн дол. та вилучено 6 340,6 млн дол. [7].

Динаміку обсягу іноземних інвестицій за 2010—2017 рр.

наведено на рисунку 1.

Аналізуючи дані рисунка 1 встановлено, що у період

з 2010 року до початку 2014 р. відбувалося поступове

збільшення обсягу інвестицій: їх приріст у 2011 р. стано"

вив 16,5%, а у 2012 й 2013 рр. 6,5% та 7,3% відповідно.

Проте вже з другої половини 2014 року спостерігається

спад прямих іноземних інвестицій у період загострення

фінансово"економічної кризи в Україні. Так, у 2015 році

порівняно з попереднім обсяг прямих іноземних інвес"

тицій скоротився на 24,2%, що призвело до негативного

приросту, тобто "13 млрд дол. в економіку України. У 2017

році в порівнянні з 2016 роком можна побачити незначне

пожвавлення інвестиційної діяльності і обсяг іноземних

інвестицій зріс на 1,5 млрд дол. Це зумовлено різними

факторами, серед яких важливу роль відіграють кількість

країн"інвесторів, яка на 01.01.2017 р. склала 121 країн

світу [7].

Найбільшу частку інвестицій в економіку країни над"

ходять від нерезедентів із 10 країн, яким належить 80,5%

загальної суми прямих інвестицій (табл. 1).

У відсотковому значенні основним інвестором з усіх 121

країн, який вкладає в національну економіку є Кіпр, що ста"

новить 25,6% від усієї суми інвестицій. Більшість країн"

вкладників є членами Європейського Союзу: Нідерланди,

Німеччина,Франція, Австрія, Люксембург і Велика Брита"

нія. Детальніше порівняння вкладень у національну еконо"

міку за період 01.01.2016—01.01.2017 рр. 7"ми найбільших

країн за обсягами інвестицій можна побачити на рис. 2.

Зазначимо, що для одних країн характерне зростання

інвестиційних вкладень в Україну протягом аналітичного

періоду, а для інших — скорочення. Так щодо Кіпру, Нідер"

ландів, Віргінських Островів (Брит.), то інвестиційна

діяльність цих країн має дещо негативну тенденцію. У

відсотковому значенні можна спостерігати негативний

приріст на "7%, "5,8% та "2% відповідно. Значний приріст

інвестицій відбувся з Російської Федерації, а саме на 42%;

з Великої Британії на 12%. Щодо інших країн, то тут спос"

терігається відносно стабільний рівень інвестування в Ук"

раїну.
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Рис. 1. Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України
з 01.01.10 по 01.01.17, млрд дол. США

Джерело: складено авторами на основі даних джерела [7].

Таблиця 1. Найбільші країни>інвестори в економіку України
станом на 01.01.2017, млн дол. США

Джерело: складено авторами на основі даних джерела [7].

Країни 
Надходження прямих 
іноземних інвестицій 
за рік (млн дол. США) 

У % до 
підсумку 

Кіпр 9569,9 25,6

Нідерланди 5844,6 15,7
Російська Федерація 4317,5 11,6
Велика Британія 2008,5 5,4
Вiргiнськi Острови (Брит.) 1682,5 4,5
Німеччина 1604,4 4,3
Швейцарія 1451,9 3,9
Франція 1291,6 3,5

Австрія 1271,3 3,4
Люксембург 964,2 2,6
Інші країни 7278,4 19,5
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Провідними сферами економічної діяльності Украї"

ни за обсягами залучення інвестицій станом на 01.01.2017 року

є: промисловість — 28,7%, з неї переробна промис"

ловість складає 20,7%; фінансова та страхова діяльність

— 26,4%; оптова і роздрібна торгівля — 13,3%; опе"

рації з нерухомим майном — 9,8%; професійна, науко"

ва та технічна діяльність — 6%; інформація та телеко"
мунікації — 5,4%; інші види економічної діяльності —

10,4% (рис. 3) [7].

Таким чином, первинний сектор (сільське господар"

ство) незначний, вторинний сектор (матеріальне вироб"

ництво) є привабливим для інвесторів, здебільшого пе"

реробна промисловість, однак найперспективнішим є тре"

тинний сектор економіки (сфера послуг), саме фінансо"

ва та страхова діяльність. Порівнявши надходження пря"

мих інвестицій в економіку України за секторами у 2016

та 2017 рр., можна сказати про майже незмінний розподіл

інвестиційних вкладень. Так, станом на 01.01.2017 р.

зросла частка інвестицій у сферу матеріального вироб"

ництва, а саме переробну промисловість та дещо у

сільське господарство, однак у сфері послуг спостері"

гається скорочення на 2,7%.

Порівняння розподілу прямих інвестицій за аналітичний

період (2016—2017 рр.) у розрізі регіонів України зобра"

жено у таблиці 2.

За даними таблиці 2 ми бачимо, що лідером висту"

пає м. Київ у яке станом на 01.01.2017 р. інвестується

60% від загального обсягу інвестицій. Щодо областей,

то Дніпропетровська — 9,3%, Київська — 4%, Одеська

— 3,6%, Донецька — 3,2% є провідними у залученні

інвестицій. Найгіршу позицію займає Тернопільська об"

ласть з лише 0,13% від загального обсягу. Чернівеціка

область, на жаль, теж залишає бажати кращого, так як

займає другу позицію з кінця що світчить про низьку

інвестиційну привабливіть та нерозкритість інвестицій"

ного потенціалу даної області. Якщо порівнювати 2016 і

1451,9
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Рис. 2. Обсяг прямих інвестицій країн>інвесторів в економіку України
станом на 01.01.2016 та 01.01.2017 рр., млн дол. США

Джерело: складено авторами на основі даних джерела [7].
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Джерело: складено авторами на основі даних джерела [7].

Рис. 3. Структура прямих інвестицій в економіці
України за секторами економіки станом на 01.01.2016

та 01.01.2017 рр., %
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2017 рр., то спостерігається скорочення вкладень у ре"

гіони"лідери, натомість рівномірне зростання серед

інших областей.

Розкриття інвестиційного потенціалу України по"

требує поступового позбавлення негативних явищ у

економічній та політичній діяльності країни: коруп"

ція, нестабільність правового та політичного середо"

вища, бюрократичні бар'єри, жорстка податкова си"

стема, високий рівень інфляції, повільна окупність

капіталу й отримання прибутків, низький рівень дер"

жавної підтримки інвестиційної діяльності та розвит"

ку інвестиційної інфраструктури, ці проблеми дуже

гостро стоять під час фінансово"економічної кризи

й їхнє якнайшвидше розв'язання забезпечить надход"

ження вкладень в економіку держави [2, с. 222—

223].

Виходячи з потреб, досягти очікуваних результатів

інвестування, на наш погляд, слід вживати певних заходів,

що які б активізували інвестиційну діяльність і тим самим

покращили загальну ситуацію України. Позитивні зрушен"

ня у політичній сфері можна спостерігати із набранням

чинності у 2015 році Закону України "Про внесення змін

до деяких законів України щодо усунення регуляторних

бар'єрів для розвитку державно"приватного партнерства

та стимулювання інвестицій в Україні". Він передбачає

більше гарантій для приватних інвесторів та усунення пра"

вових суперечностей у цій сфері. Цей Закон України виз"

начає: встановлення додаткових механізмів державної

підтримки приватного партнера шляхом можливості на"

дання плати за готовність (доступність) об'єкта до експ"

луатації та постачання приватному партнеру необхідних

товарів (робіт, послуг); придбання державним партнером

певного обсягу товарів (робіт, послуг), що виробляються

(виконуються, надаються) приватним партнером за дого"

вором, укладеним у рамках державно"приватного парт"

нерства; приватний партнер може призупинити або відмо"

витися від виконання інвестиційних зобов'язань, якщо

ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги) приватного

партнера, що підлягають державному регулюванню, не є

економічно обгрунтованими і відсутня належна компен"

сація тощо [8].

ВИСНОВКИ
Фінансово"економічна нестабільність в Україні, яка

спостерігається з 2014 року, призвела до уповільнення

інвестиційних процесів, що є негативним чинником зро"

стання економіки.

Дослідивши погляди вчених ми прийшли до висновку,

що інвестиційний потенціал можна визначити, як сукупність

можливостей залучення інвестиційного капіталу в еконо"

міку держави та найдоцільніше його використання для

створення сприятливих умов розвитку економіки, він за"

лежить від створених в Україні умов: інвестиційної приваб"

ливості та клімату.

У статті було окреслено обсяги іноземних інвестицій в

економіку країни, визначено основні країни"інвестори,

досліджено розподіл інвестицій між галузями та регіона"

ми і відповідно до цього можна стверджувати, що інвести"

ційний потенціал не є повністю розкритим і використаним,

наявна ситуація в країні впливає на розміри інвестицій і на

кількість країн, які вкладають у нашу економіку, однак для

виходу з кризи постає необхідність залучення довгостро"

кових інвестицій. Також було визначено, що основними

причинами, які перешкоджають розвитку і залученню но"

вих інвесторів, є інфляційні процеси, низька ліквідність

кіпіталовкладень, корупція, недосконала законодавча си"

стема.

Отже, щоб подолати проблему низької інвестиційної

привабливості нам необхідно вдатися до дій, які б активі"

зували інвестиційну діяльність та мінімізували ризики інве"

сторів, особливо у правовому полі.
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