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УДК 338.24.021.8

ефекТивнІСТЬ Залучення грошових кошТІв  
в СиСТеМІ управлІння ІнвеСТицІЙниМ клІМаТоМ  

в еконоМІцІ україни

Вакулич Марія Михайлівна, аспірант кафедри міжнародних фінансів та банківської справи, 
mariavakulich@mail.ru  
Вареник Вікторія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних 
фінансів та банківської справи, lakysant@ukr.net 
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Створити умови для динамічного, збалансованого соціально-еконо-
мічного розвитку України можливо шляхом нарощування обсягів інвести-
ційних ресурсів, удосконалення структури інвестиційних джерел та опти-
мізації напрямків їх вкладання. Стабільне економічне зростання в умовах 
якісних науково-технологічних зрушень, посилення міжнародної взаємодії 
в  інвестиційному середовищі, формування нових стратегій розвитку держав-
лідерів, які ґрунтуються на реалізації глобальних інвестиційних переваг, до-
сягаються у результаті постійної технологічної модернізації національних 
економік завдяки притоку капіталу. 

Значна частина держав світу створюють сприятливі умови для над-
ходження іноземних інвестицій та сприяють їх розміщенню відповідно до 
стратегічних пріоритетів розвитку. Переважна більшість дослідників [1 – 6] 
стверджують, що основою сучасного економічного розвитку є транскордон-
ний рух інвестиційних ресурсів та формування привабливого для потенцій-
них інвесторів інвестиційного клімату. 

Вважаємо необхідним надати власне визначення дефініції «інвестицій-
ний клімат»: «інвестиційний клімат – це опосередковане значення інвести-
ційного середовища за тривалий проміжок часу, статистичний комплекс по-
казників, які характеризують інвестиційне середовище». 

Таким чином, система управління інвестиційним кліматом – це сукуп-
ність практичних дій та заходів, методів та прийомів, пов’язаних з цілеспря-
мованим регулюванням руху капіталу в інвестиційному середовищі за трива-
лий проміжок часу за допомогою аналізу статистичних показників з метою 
досягнення стратегічних цілей розвитку національної економіки. 
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Державне та ринкове регулювання інвестиційної діяльності є суспільним 
механізмом, що формує умови реалізації інвестиційного клімату. На основі 
вищевикладеного сформулюємо власне визначення механізму управління ін-
вестиційним кліматом. Механізм управління інвестиційним кліматом в  наці-
ональній економіці – це сукупність економічних показників (кожному з яких 
властиві власні форми управлінського впливу), що формують економічні 
параметри системи управління інвестиційним кліматом, що сприяє форму-
ванню та посиленню економічного потенціалу, отриманню конкурентних 
переваг та ефективності діяльності економіки держави в цілому з метою до-
сягнення стратегічних цілей розвитку. 

Проаналізуємо стан надходження інвестиційних грошових потоків 
в  економіку України. За прогнозними даними вхідні грошові потоки в еко-
номіку України у вигляді прямих іноземних інвестицій у 2013 році можуть 
не перевищити $4 млрд. Так, за даними Державного комітету статистики 
України, у І кварталі 2013 року в економіку України іноземними інвесторами 
вкладено 1559,7 млн дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного 
капіталу), що становить 176,2% до відповідного періоду 2012 року. Обсяг 
вхідних потоків інвестицій в економіку України на 1 квітня 2013 р. стано-
вив 55708,9 млн дол. США, що на 1,3% більше обсягів інвестицій на початок 
2013 р., а в розрахунку на одну особу населення складає 1226,7 дол. США. 
(рис. 1, 2).

Інвестиційна політика повинна сприяти вирішенню таких питань, як: 
інвестиційне забезпечення структурної перебудови економіки; збільшення 
обсягу інвестиційних ресурсів за рахунок власного та залученого капіталу та 
його ефективне використання; визначення пріоритетних напрямів та забез-
печення ефективного використання капіталовкладень.

Основними секторами економіки куди направляються потоки коштів є 
промисловість 17171,2 млн дол. США (30,8%), у т. ч. переробна  – 13966,5 млн. 
дол. США, добувна промисловість і розроблення кар’єрів  – 1651,0 млн дол. 
США, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 
1443,8 млн дол. США, водопостачання, каналізації, поводження з відхода-
ми  – 109,9 млн дол. США.
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Рис. 1. Обсяг потоків прямих іноземних інвестицій в економіку України, млрд  дол. США

Рис. 2. Розподіл прямих іноземних інвестицій за основними видами 
 економічної діяльності (у % до загального обсягу інвестування)
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Таким чином, в умовах обмеженості ресурсів і гострої конкуренції між 
державами за одержання інвестиційних  ресурсів на перший план виходить 
питання про створення в інвесторів представлення про Україну, як прива-
бливий об’єкт інвестування – формування інвестиційного клімату. роль ви-
значення інвестиційного клімату полягає в тому, що потенційних інвесторів 
необхідно переконати в доцільності вкладень за допомогою конкретних по-
казників. Перспективу мають подальші наукові розробки в сфері визначення 
основних функцій та складових управління інвестиційним кліматом в націо-
нальній економіці України.

Література

1. Кузнецова С. А. Инвестиционная позиция и учетная информация: глобальные изменения и 
локальные решения // Периодический всероссийский научный журнал «Основы экономики, управле-
ния и права». – Самара: Изд. «Самарский университет», 2012. – С. 49.

2. Кравців В. С., Мельник М. І., Анонов В. Б. Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку 
України: проблеми та політика активізації. –Л.: Ін-т регіон. дослідж, 2011. – 366 с. 

3. Офіційний сайт «Американського дослідного центру «Фонд спадщини» [Електронний ре-
сурс].  – Режим доступу: http://www.heritage.org/. 

4. Офіційний сайт «Світового банку» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
worldbank.org/. 

5. Офіційний сайт журналу «Foreign Policy» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
foreignpolicy.com/. 

6. Офіційний сайт «Інституту Като» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cato.
org/. 



ДЛЯ НОТАТОК



Електронний додаток до матеріалів 
Міжнародної науково-практичної конференції

СучаСні проблЕМи та МЕханізМи 
фінанСового управління

тези доповідей  
Міжнародної науково-практичної конференції

12 – 13 грудня 2013 року
м. харків



Підписано до друку 09.12.2013 р. Формат 60 × 84/16. Папір офсетний. 
Гарнітура ArnoPro. Друк  різографічний. Ум. друк. арк. 31,6. 

Обл.-вид. арк. 37,9. Наклад 200 прим. Зам. № 669.

Видавничий Дім «ІНЖЕК»
61001,  Харків, пр. Гагаріна, 20. Тел. (057) 703 40 21, 703 40 01. 

e-mail: vdinzhek@gmail.com; www. inzhek.kharkov.ua
Свідоцтво про внесення  до Державного реєстру України суб’єктів  

видавничої діяльності ДК № 2265 від 18.08.2005 р.
Надруковано у ВД «ІНЖЕК», Харків, пр. Гагаріна, 20. 


