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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Активізація інвестиціних процесів в світі посилює

глобальну конкуренцію як за вигідні місця вкладан%

ня капіталу, так і за залучення ефективного інвесто%

ра. Україна на сьогоднішній день виступає в якості

реципієнта інвестиційних вкладень, що актуалізує

посилення інвестиційної привабливості. Забезпечен%

ня сприятливого інвестиційного клімату в Україні за%

лишається питанням стратегічної важливості, від ре%

алізації якого залежать соціально%економічна дина%

міка, ефективність залучення в світовий поділ праці,

можливості модернізації на цій основі національної

економіки. За таких умов, поліпшення інвестиційно%

го клімату та підвищення ефективності інвестиційних

процесів є одними із основних напрямів державної

політики на сучасному етапі. В той же час реалізація

інвестиційного потенціалу країни неможлива без

міжнародної інформаційної кампанії, яка б забезпе%

чила комунікацію із потенційними інвесторами та по%

зитивний інвестиційний імідж України у світовому

економічному просторі. Дана проблематика потре%

бує детального теоретичного та практичного обгрун%

тування, що обумовлює актуальність даної роботи.
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ту України приділяють увагу Б Гуменюк [1], О. Зуб%

рик [5], Г. Личова [8], Н. Попович [11], А. Старостіна

[9] та ін.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Українськими вченими висвітлюється різно%

манітні аспекти інвестиційної привабливості націо%

нальної економіки та покращення міжнародного

іміджу України, однак, незважаючи на різнопла%

новість та глибину проведених досліджень, існує не%

обхідність у більш глибокому вивченні зв'язку між

інвестиційною привабливістю України та стратегією

просування бренду країни.

Метою дослідження є обгрунтування стратегії

просування бренда країни як необхідної складової

стратегії інвестиційної привабливості України.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сьогодні на державному рівні задекларована ве%

лика кількість нормативних документів, що регулю%

ють взаємовідносини в сфері інвестиційної діяль%

ності. Також створено в 2008 році Державне агент%

ство з інвестицій та управління національними про%

ектами [2], метою якого є реалізація інвестиційного

потенціалу України на міждержавному рівні. Прий%

нято програму розвитку інвестиційної та інновацій%

ної діяльності в Україні, пріоритетами якої є розви%

ток економіки на інноваційній основі впровадження
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освітньої, наукової та науково%технічної діяльності,

здійснення заходів з концентрації інвестиційних ре%

сурсів на реалізації інвестиційних та інноваційних

проектів. В той же час існує необхідність у правиль%

ному інформуванні потенційних інвесторів про інве%

стиційні можливості України. На нашу думку, стра%

тегія просування бренда держави є важливим скла%

довим елементом стратегії інвестиційної привабли%

вості, пріоритетність реалізації якої сьогодні задек%

ларована урядом.

Взаємозв'язок інвестиційної привабливості на%

ціональної економіки із національним іміджем є оче%

видним і вже визнаним на державному рівні, про що

свідчить розпочата робота з розробки стратегії інве%

стиційної привабливості, складовими якої є наступні

проекти: проект розробки та популяризації бренду

"Україна — бренд", проекти розробки міських

брендів "Бренд Міста — Справа Місцян", українсь%

кий фестиваль соціальної реклами та інші регіо%

нальні проекти маркетингової, екологічної та інвес%

тиційної спрямованості [10]. Але в той же час в нор%

мативних документах з інвестиційної політики даний

зв'язок не відмічений.

З нашої точки зору, розробка та реалізація стра%

тегія просування бренда країни як інструменту за%

лучення іноземних інвестицій має бути включена до

програми розвитку інвестиційної та інноваційної

діяльності в Україні як один із інструментів досяг%

нення завдань, що поставлені в документі.

За оцінками як внутрішніх, так і іноземних еко%

номічних суб'єктів, інвестиційний клімат в Україні за%

лишається несприятливим. Серед причин, що зумов%

люють несприятливий інвестиційний клімат в Україні,

а відтак, стримують економічний розвиток, численні

вітчизняні та зарубіжні дослідження відзначають не%

стабільність українського законодавства, зарегуль%

ованість більшості ринків, нерозвиненість ринкової

інфраструктури, зокрема фондового ринку, сильний

податковий тиск, бюрократизм і корупцію в місце%

вих і центральних органах влади.

Індекс інвестиційної привабливості України за

січень %вересень 2011 року знизився на 0,95 пункта

— до рівня 2,56 за п'ятибальною шкалою, впавши

до рівня показників ІІІ кварталу 2009 р. Траєкторія

падіння індексу інвестиційної привабливості Украї%

ни — від 3,39 у ІІ кварталі 2011 р. до 2,56 у ІІІ квар%

талі. Це тривожний сигнал, який вказує на недостат%

ню впевненість інвесторів у економіці та ринку краї%

ни. Причини падіння можна поділити на зовнішні —

це глобальна ринкова нестабільність, та внутрішні.

Стан ринків США та Європи не може не відобража%

тися на економіці України, і, найголовніше, сценарій

розвитку ситуації невідомий. Серед внутрішніх при%

чин — укорінення корупції, посилення тиску влад%

них структур на бізнес та недостатня ефективність

реформ. В оцінках тенденцій, які панують на ринку

та в економіці України, респонденти відмічали до%

мінуючі негативні тенденції [6].

Найчастіше інвестори незадоволені посиленням

тиску з боку владних структур — 12%, укоріненням

корупції — 11%, складнощами у сфері оподаткуван%

ня, особливо у відшкодуванні ПДВ та загальну рин%

кову нестабільність — 9%. Відповідаючи на питан%

ня про позитивні зміни та зрушення, які мали місце

за ІІІ квартал цього року, дві третини респондентів

відзначили, що жодної позитивної зміни не сталося

[6]. Цей факт ще раз підкреслює, що в часи ринко%

вої нестабільності та в передчутті економічної кри%

зи внутрішня економічна політика країни має бути

більш гнучкою, прозорою та адаптованою під потре%

би бізнесу, який є рушійною силою розвитку та

відновлення ринку. В той же час Україна залишаєть%

ся однією із найбільш привабливих економік регіо%

ну.

Дослідження показують, що 100% респондентів

серед потенційних іноземних інвесторів називають

бренд країни сприятливим чинником покращення

інвестиційної привабливості країни. В той же час

практично всі показники національного інвестицій%

ного клімату є факторами, що впливають на міжна%

родний імідж країни в світі.

Приклади провідних економік світу підкреслють,

що залучення інвестицій та промо%кампанія націо%

нальної економіки — процеси взаємопв'язані та

невід'ємні один від одного.

Під час Чемпіонату світу 2006 року Німеччина —

прагнучи підкреслити інноваційність країни — роз%

почала кампанію з власного репозиціонування

"Німеччина — країна ідей", об'єднавши зусилля про%

відних державних діячів та бізнесу. Ініціативу підтри%

мав Президент Німеччини Херст Келлер, у той час,

як завдяки комунікаційним зусиллям німецьких ком%

паній в рамках ініціативи відбувалось осучаснення

бренда країни як інноваційної, конкурентоздатної,

відкритої для бізнесу та інвестицій. Шість гігантсь%

ких інсталяцій — символів визначних німецьких інно%

ваційних винаходів — зустрічали туристів та меш%

канців Берліну влітку 2006 року. Клаудія Шифер ста%

ла обличчям кампанії з підвищення інвестиційної

привабливості Німеччини та привабливим символом

країни [9].

Ефективний глобальний прес%офіс та медіа%захо%

ди за участі видатних діячів Німеччини дозволили до%

сягнути понад 10 000 медіа виходів у міжнародних

ТБ, радіо, Інтернет та друкованих ЗМІ.

Уряд Польщі — партнеру України з проведення

Євро%2012 — під час кризи використали дуже ефек%

тивним позиціонуванням "єдиної економіки Європи,

що зростає" — що було вдало реалізовано через по%

стійну і послідовну рекламу діючого інвестиційного

агентства Польщі на світових телеканалах.

У випадку України Євро%2012 може бути реалі%

зований як ефективний інформаційний привід для

звернення уваги на українську економіку. За прогно%

зами УЕФА, ця подію протягом двох тижнів на екра%

нах телевізорів будуть спостерігати понад 147 млн

фанатів у цілому світі. Очікується, що понад 237 млн

осіб не пропустять на екрані фінал [9]. Сотні тисяч

фанів, котрі потраплять на стадіони і мільйони тих

іноземців, хто користуватиметься перевагами фан%

зон. Хоча до сьогодні заходи з брендингу і комуні%

кацій України не мали системного характеру, у краї%

ни є можливість виокремити найважливіші риси, які

варто донести до європейських туристів та громадсь%
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кості, котра більше цікавитиметься Україною до

чемпіонату. Це можливість більше ніж як для чоти%

рьох міст підкреслити власні переваги, модернізува%

ти сферу послуг і комунікацій, особливо он%лайн, і

забезпечити європейцям позитивні враження в гос%

тинній, культурно та історично багатій країні.

Якщо враження європейців щодо України до фут%

больного чемпіонату будуть такими, коли в резуль%

таті їм захочеться повернутись, написати про Украї%

ну, поділитись позитивними враженнями, то Євро%

2012 стане лише одним із етапів у системній роботі

країни над власною репутацією та правильною по%

слідовної розробкою та реалізацією стратегії про%

сування бренда і його системною комунікацією че%

рез різноманітні канали, події і інструменти з метою

підвищення конкурентоздатності економіки України.

Інвестиційну привабливість України, на нашу дум%

ку, яскраво характеризує аналіз слабких та сильних

сторін національної економіки, що здійснений в рам%

ках дослідження міжнародного іміджу України в

роботі Личової А.В. та представлений у вигляді

SWOT%аналізу [8]. На основі даного дослідження

можна визначити основні фактори інвестиційної при%

вабливості України. На нашу думку, стратегія посу%

вання бренда країни має бути побудована з метою

реалізації основних інвестиційних переваг економі%

ки України, тобто інструменти брендингу мають бути

підібрані із урахуванням кожної з переваг.

1. Вигідне геополітичне становище України як

фактор інвестиційної привабливості може бути реа%

лізований,  перш за все,  на  рівні сприйняття

підприємців та споживачів[8]. Основними характери%

стиками цього фактора, на нашу думку, є транспортні

та туристичні можливості України. Тому просування

даних характеристик як складових національної

ідентичності має відбуватися більшою мірою за до%

помогою промо%акцій, туристичної реклами, шляхом

участі в міжнародних інвестиційних та економічних

форумах, рекламних роликах у провідних міжнарод%

них ЗМІ, соціальних мереж. Зокрема з метою підви%

щення обізнаності закордонних споживачів про Ук%

раїну можна використовувати такі канали: Discovery

Channel, National Geographic тощо. Якісне мультиме%

дійне представлення країни є критично важливим для

її позитивного сприйняття на міжнародній арені[9].

2. На нашу думку, саме високий аграрний та си%

Таблиця 1. Реалізація факторів інвестиційної привабливості
в системі національного брендингу

* Вага фактору в загальній структурі факторів інвестиційної привабливості країни визначена на основі власного дослідження

автора на основі опитування потенційних інвесторів із 13 країн світу.
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ровинний потенціал України може стати в майбут%

ньому однією з основних конкурентних переваг ук%

раїнської економіки на міжнародних ринках в умо%

вах обмеженості ресурсів та підвищення світових

цін на продукти харчування. Сукупна вартість всіх

с/г угідь за даними нормативної грошової оцінки

— близько 468,8 млрд грн., або 59,2 млрд дол.

США [4]. Дана характеристика інвестиційної при%

вабливості економіки України, як і сировинна база,

орієнтована на підприємницький рівень сприйнят%

тя, маючи на увазі відповідні інструменти просуван%

ня в системі національного брендінгу. Це міжна%

родні економічні та інвестиційні форуми, реклама

в міжнародних бізнес%виданнях, Інтернет%проекти

тощо.

3. Висококваліфікована та відносно дешева ро%

боча сила як фактор інвестиційної привабливості

представляє інтерес саме для прямих іноземних інве%

стицій, що здешевлює виробництво за рахунок ціни

праці. Відповідно просування даного фактору інве%

стиційної привабливості має здійснюватись також на

підприємницькому рівні сприйняття. Дані щодо ук%

раїнського ринку праці достатньо висвітлені в міжна%

родних рейтингах, таких як DoingBusiness та The

Global Competitiveness Index, які в своєму складі

містять показники рівня освіченості та доходу насе%

лення. Незалежно від динаміки інших показників

економіки України, якість робочої сили залишаєть%

ся стабільно високою.

4. Місткість споживчого ринку є фактором інве%

стиційної привабливості, який достатньо мало пред%

ставлений в ЗМІ. Інформація щодо місткості ринку

виявляється лише у вигляді статистичних цифр, що,

на нашу думку, зменшує його важливість. Дана ха%

рактеристика має бути залучена до ідентичних особ%

ливостей економіки України на рівні із іншим та ви%

користана у промо%кампаніях та рекламних роликах,

що орієнтовані на підприємницький рівень сприйнят%

тя. Основні інструменти просування: економічні та

інвестиційні форуми, маркетингові Інтернет%кам%

панії, промо%акції, міжнародні ЗМІ, економічні та

інвестиційні звіти та рейтинг тощо.

ВИСНОВКИ
Аналізуючи вищевикладене, можна зробити на%

ступні висновки.

1. Поліпшення інвестиційного клімату та підви%

щення ефективності інвестиційних процесів є одни%

ми із пріорітетних напрямів національної держав%

ної політики на сучасному етапі. З іншого боку, ре%

алізація інвестиційного потенціалу країни немож%

лива без міжнародної інформаційної кампанії, яка

забезпечила б комунікацію із потенційними інвес%

торами.

2. Незважаючи на те, що проблема формування

міжнародного іміджу України привернула до себе

увагу, прямий взємозв'язок і взаємозалежність на%

ціонального бренда із інвестиційної привабливістю

залишається нерозглянутим. На нашу думку, не%

обхідність розробки і впровадження стратегії про%

суваня бренда держави має бути закріплена законо%

давчо не тільки в рамках програми покращення

міжнародного іміджу України, а і в рамках тих про%

цесів, яких бренд країни безпосередньо торкається,

таких як покращення інвестиційної привабливості

України. В такому разі реалізація стратегії просуван%

ня національного бренда буде здійснена із більшим

ефектом для економіки України.

3. Кожен з факторів інвестиційної привабливості

України має бути відображений у системі просуван%

ня бренда країни з метою кращої реалізації інвести%

ційного потенціалу країни, таким чином проблема по%

требує подальшого дослідження на теоретичному та

практичному рівнях.
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