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ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНУ УПРАВЛІННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНИМ КЛІМАТОМ
ЗА СЕКТОРАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
У статті досліджено стан інвестиційного клімату України за секторами національної економіки, визначено перелік основних інвестиційних проектів у регіонах України, проведено критичний аналіз обсягів інвестицій у пріоритетні проекти на території
України за видами економічної діяльності.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. Однією з важливих умов
стабільного розвитку національної економіки є підвищення ефективності управління інвестиційним кліматом на макрорівні. В Україні проблеми
активізації процесів інвестування є предметом постійних наукових дискусій, що стосуються досліджень факторів формування інвестиційного клімату, розвитку складових діагностування стану управління інвестиційним кліматом, аналізу окремих аспектів інвестиційних процесів на мікро-, мезо- та
макрорівні. Як було досліджено С.А. Кузнецовою [1, с. 151], «економічні перетворення, що відбуваються в Україні та світі, стали важливою передумовою проведення наукових досліджень, пов’язаних з розробленням та впровадженням принципово нових підходів щодо інформаційного забезпечення
користувачів в управлінні економікою України. Відкритість, нестабільність,
динамічність і самоорганізація світової та вітчизняної економіки та непередбачуваність кліматичних умов потребують відповідного інформаційного забезпечення, створення якого можливе за умови перегляду традиційних підходів до підготовки бухгалтерської звітності».
Ефективне функціонування вітчизняної інвестиційної політики в сучасних умовах нестабільності та хаотичності економічного середовища потребує вдосконалення всього організаційно-економічного механізму інвестування, у тому числі, розробки комплексної та дійової концепції управління
інвестиційним кліматом у національній економіці. Розробка концепції можлива при постійному діагностуванні стану управління інвестиційним кліматом за секторами національної економіки, проведенні критичного аналізу
обсягів інвестицій у пріоритетні проекти на території України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення досліджуваної проблеми і на які спирається автор. До фундаментальних праць, які присвячені аналізу стану інвестиційного клімату, належать праці А. Сухорукова [2], який визначає основні пріоритети державної політики щодо інвестиційного забезпечення структурних зрушень у про22

© М.М. Вакулич, 2015

ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2015. № 1 (18)

мисловості; Л. Мусіної [3], яка проводила дослідження механізмів формування та реалізації державної політики сприяння розвитку інноваційних виробництв і технологій; А. Гайдуцького [4], який проаналізував методологічні аспекти інвестиційної привабливості економіки; В. Головатюка [5], який
провів аналіз проблем поліпшення інноваційної сприятливості регіональних
економік; М. Чумаченко та Я. Жаліло [6–7], які оцінювали теоретичні та
практичні можливості формування ефективної економічної стратегії держави. Проте цілісного наукового дослідження теоретико-методичних складових діагностування стану управління інвестиційним кліматом за секторами
національної економіки не проведено.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Для
України, як держави з трансформаційною економікою, необхідно розглядати залучення іноземних інвестицій у контексті структурних та економічних змін. Пріоритетними завданнями, які необхідно вирішувати за участю
прямих іноземних інвестицій, є: структурна перебудова економіки, технологічне оновлення виробництва, подолання залежності України від імпорту.
У зв’язку з цим необхідно провести детальний аналіз обсягів інвестицій у
пріоритетні проекти на території України за видами економічної діяльності
та визначити перелік основних інвестиційних проектів у регіонах держави.
Формулювання цілей статті, постановка завдання. Метою статті є
пошук шляхів розвитку теоретико-методичних складових діагностування
стану управління інвестиційним кліматом за секторами національної економіки і напрямом реалізації інвестиційних проектів, що передбачає проведення порівняльного аналізу обсягів сукупних інвестицій у проекти за видами
економічної діяльності та регіонами й забезпечує діагностику пріоритетних
для інвестування секторів економіки і виявлення загальних тенденцій формування інвестиційного клімату.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В умовах високого рівня глобалізації та інтеграції національних економік, світові порівняння держав за економічними показниками є одним із найбільш розповсюджених інструментів
оцінки ефективності державного управління та рівня соціального розвитку, а також аналізу стану інвестиційного клімату в національній економіці.
Стратегічна інвестиційна політика розглядається як найважливіша складова
загальної економічної політики, яку проводить держава. Головною метою
реалізації стратегії інвестиційного розвитку є забезпечення стабільності інвестиційного процесу в секторах національної економіки шляхом створення
сприятливого бізнес-середовища як для вітчизняних, так і для іноземних інвесторів. Відповідно до проведеного С.А. Кузнецовою [8, с. 34] аналізу при
побудові системи фінансового менеджменту в нестабільній економіці можна виокремити такі базові фактори: формування загальної «матриці» – теоретичних засад побудови системи фінансового менеджменту, які слід розробляти, виходячи з потреб бізнесу; урахування впливу нестабільної економіки; забезпечення взаємодії систем бухгалтерського обліку та фінансового
менеджменту суб’єкта господарювання.
Проаналізуємо обсяги капітальних інвестицій за видами економічної діяльності в Україні (табл. 1).
23

ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2015. № 1 (18)

Таблиця 1
Обсяги капітальних інвестицій в Україні за видами економічної діяльності,
млн грн
Найменування виду економічної діяльності
Усього
Сільське, лісове та рибне господарство
Промисловість
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація
харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона;
обов’язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної
допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг

Січень–
березень
2014
189060 259932 293691 267728 42625
11567 17039 19411 19059
2571
56725 89146 103472 105593 17408
32790 34855 44894 46317
8744
2010

2011

2012

2013

18867

24389

24800

22379

4028

19591

25976

32807

18833

2605

1670

2224

2856

2476

399

8654
5883
10263
5647

9753
6033
15265
11443

10188
7369
12773
9245

9923
6683
14024
3824

1647
1332
1976
507

3170

4142

5252

4313

779

8323

12297

12698

8217

270

1935

2223

1502

1053

66

2295

2424

3111

2156

203

1004
669

1520
1196

2845
459

2640
230

70
19

* Складено та розраховано за: Статистичний збірник Держкомстату «Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності» за 2013 р.; експрес-випуск Держкомстату «Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України у січні-вересні 2014 року» [9].
Дані наведено наростаючим підсумком з початку інвестування.

Негативні тенденції в розвитку економіки України, яка ще з ІІ півріччя 2012 р. поступово занурювалася в рецесію, у 2014 р. поглибилися. Валовий внутрішній продукт України скоротився на 1,1% у І кв., на 4,6 – у ІІ та на
5,1% – у ІІІ кв. порівняно з відповідними періодами 2013 р. Різке погіршення економічної динаміки, яке у 2014 р. багато в чому було зумовлене стресовими трансформаціями соціально-економічного та політичного середовища, розгортанням бойових дій на сході України, анексією Російською Федерацією АР Крим, засвідчує недосконалість та вичерпаність традиційних для
України факторів економічного зростання. Ці фактори ґрунтуються, насамперед, на переважанні сировинної складової у виробництві та експорті, експлуатації застарілих екологонебезпечних і ресурсомістких засобів виробництва, високій експортній орієнтації базових бюджетоутворюючих секторів
національної кономіки, використанні дешевої низькокваліфікованої праці.
24

ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2015. № 1 (18)

За таких умов відновлення економічного зростання в Україні потребує побудови нової моделі економічного розвитку, базованої на інвестиційних засадах, глибокій інтеграції промислового потенціалу з екологічною та соціальною складовими виробничого процесу [10].
Однак світовий досвід свідчить про неоднозначність впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток країн-реципієнтів, що зумовлено
можливістю виникнення негативних ефектів внаслідок реалізації інвестиційних стратегій зарубіжних інвесторів, які можуть не відповідати національним інтересам країни. Тому інвестиційна політика багатьох держав
базується на використанні вибіркових обмежень у сфері іноземного інвестування з урахуванням особливостей національної промислової політики,
пов’язаної із захистом нових секторів, національних лідерів, стратегічно
важливих підприємств та видів економічної діяльності, що постраждали
під час кризи. Врахування всіх ризиків та загроз, пов’язаних із залученням
іноземного капіталу в промисловість, та визначення пріоритетних напрямів його спрямування при виробленні комплексної інвестиційної стратегії
є важливим фактором забезпечення економічного зростання промисловості у майбутньому.
Важливим напрямом роботи зі здійснення реформ є реалізація національних проектів – своєрідних «точок зростання» економіки України, центрів залучення інвестиційних ресурсів. За словами Пола Кругмана, «держава повинна примусити гроші працювати і дати корпораціям
поштовх для початку інвестицій» [3, с. 11–11; 4, с. 18–19]. Тому на базі
Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України була створеня програма «Інвестиційна реформа» – сукупність механізмів, проектів та інституцій, синергетично поєднаних між собою та спрямованих на радикальне збільшення обсягу інвестицій в національній економіці. Усі компоненти «Інвестреформи» базуються на
міжнародній практиці, але адаптовані до умов ведення бізнесу в Україні, взаємопов’язані між собою, мають практичну форму реалізації та фіскальну результативність.
Очікувані результати реалізації програми [11]: збільшення обсягу інвестицій до 80 млрд дол. США протягом 2014–2016 рр.; покращення суверенних рейтингів України: Doing Business Світового банку (просування в
рейтингу до 100-го зі 145-го місця); зменшення щорічного відтоку іноземних інвестицій до 10%.
Завданням «Інвестреформи» є формування ефективного механізму
участі українських інвестиційних проектів у міжнародному інвестиційному
ринку, підготовка інвестиційних проектів в Україні за міжнародними стандартами. Для вирішення поставленого завдання необхідним є опрацювання
нових принципів державного управління, трансформація управлінських підходів у всій системі виконавчої влади. «Національні проекти» є самостійним
фронт-брендом інвестиційного потенціалу України і їх реалізація здійснюється у поєднанні з іншими компонентами «Інвестреформи» – Українським
банком розвитку, Міжнародним інвестиційним форумом тощо.
Проаналізуємо обсяг інвестицій у реалізацію інвестиційних проектів у
регіонах України за 2012 р., що наведено на рис. 1.
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Рис. 1. Обсяг інвестицій в інвестиційні проекти в регіонах України за 2012 р.,
млн дол. США

Так, Дніпропетровська область у 2012 р. залучила на реалізацію проектів 3441,26 млн дол. США. З цієї суми [11]:
1) 1231 млн дол. США спрямовано на будівництво та будівельну індустрію, а саме: будівництво Дніпропетровського метрополітену, Правобережного підходу до Кайдацького мосту, Південного обходу м. Дніпропетровська, продовження будівництва автомобільної дороги Дніпропетровськ – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка. Спосіб залучення коштів – кредит;
2) 120 млн дол. США – створення виробництва необслуговуваних герметичних промислових акумуляторних батарей потужністю 1 млн. елементів в рік (хімічна і нафтохімічна промисловість). Спосіб залучення коштів –
кредит для міжнародної науково-промислової корпорації «Веста».
3) 500 млн дол. США – створення спільного українсько-китайського
виробництва колісних з Китайською корпорацією «CITIC Group», групою компаній «YTO» на базі виробничих потужностей ДП «ВО ПМЗ
ім. О.М. Макарова». Спосіб залучення коштів – кредит;
4) 568 млн дол. США спрямовані на розширення та модернізацію існуючого виробництва ракетно-космічної та авіаційної техніки ДП «ВО ПМЗ
ім. О.М. Макарова» (��������������������������������������������������
машинобудування та приладобудування���������������
). Спосіб залучення коштів – кредит, бюджетні кошти;
5) 475 млн дол. США спрямовано на створення космічного ракетного
комплексу «ЦИКЛОН-4». Спосіб залучення коштів – кредит.
Зарубіжні капіталовкладення в Україні спрямовані не на підтримку національного виробника, а на захоплення внутрішнього ринку товарів і послуг.
Метою прямих іноземних інвестицій, які спрямовуються в Україну, не є налагодження виробництва й ефективне виробниче включення у міжнародний
поділ праці. Більшість іноземних інвесторів в Україні намагається поліпшити власний фінансовий стан за рахунок операцій на українському ринку [10].
Перелік основних інвестиційних проектів у регіонах України за видами
економічної діяльності у 2012 р. наведено в табл. 2.
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210
375
56,44

Переробка твердих побутових відходів «Інтегрований
Центр»

Будівництво сміттєпереробного комплексу

Реставрація з реабілітацією (добудова) лікувального
корпусу дитячої лікарні

Черкаська

Чернігівська

Чернівецька

177,8
16,2
1782
7,35

Будівництво першої черги причалу № 6

Малоповерхова забудова

Тарасівське родовище

Оптимізація системи теплопостачання м. Олександрія.
Техніко-економічне обґрунтування децентралізації
теплопостачання

Придбання та монтаж 2 термічних печей

Логістичний склад (переробка та зберігання в холодильних
камерах плодово-ягідних продукції)

Херсонська

Хмельницька

Київська

Кіровоградська

Луганська

Львівська

500

14,49

420

Технічне переозброєння ДП ТЕЦ-2 «Есхар»

Харківська

187,5

Гірськолижний комплекс «Бескид» (Долина)

225

Івано-Франківська

Донецька

Дніпропетровська

568

500

Розвиток рекреаційної території «Золоте кільце здоров’я»

Автономна
Республіка Крим

Розвиток виробництва ракетно-космічної і авіаційної
техніки
Реконструкція Донецького обласного клінічного
територіального медичного об’єднання (ДОКТМО) з
будівництвом двох корпусів

Обсяг
інвестицій,
млн дол.
США

Регіон

Назва найбільшого інвестиційного проекту
в регіоні

Культура, туризм, рекреація,
готельний бізнес
Енергетика та альтернативні
види палива
Будівництво та будівельна
індустрія
Будівництво та будівельна
індустрія
Гірничодобувна промисловість

Медицина

Машинобудування та
приладобудування

Будівництво та будівельна
індустрія

Культура, туризм, рекреація,
готельний бізнес
Будівництво та будівельна
індустрія
Будівництво та будівельна
індустрія

Вид економічної діяльності

Таблиця 2

Прямі інвестиції
Кредитна лінія міжнародної
фінансової установи під 6% річних Енергетика та альтернативні
(ставка LIBOR) в дол. США з
види палива
відстрочкою платежу на 5 років
Іноземні інвестиції
Металургія
Харчова промисловість
Негарантований кредит
та переробка
нерезидента
сільськогосподарських
продуктів

Продаж майнових прав

–

–

Зовнішні інвестиції, кредит

–

Кредит, бюджетні кошти

Державнi гарантiї, iноземнi
iнвестицiї
Спільне капіталовкладення,
кредит
Кошти державного, міського
бюджетів та спонсорська
допомога

Вкладення фінансових коштів

Спосіб залучення інвестицій

Перелік основних інвестиційних проектів у регіонах України за видами економічної діяльності у 2012 р.*
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27

28
40,35

Будівництво мосту через річку Дніпро в місті Кременчуці

Реконструкція сірчанокислотного цеху № 4 з доведенням
потужності до 300 тис. т моногідрату на рік

Будівництво молочної ферми на 7200 гол./місць в
Томашпільському районі

Будівництво комплексу «Спортивно-оздоровчий комплекс»

Полтавська

Сумська

Вінницька

Тернопільська

* Побудовано автором на підставі [9].

Запорізька

Волинська

Проект високоефективної системи теплопостачання
м. Житомира зі створенням компанії з надання комплексу
житлово-комунальних послуг в окремому мікрорайоні.
Будівництво санаторно-курортного комплексу в с.
Журавичі Ківерцівського району
Гірничо-збагачувальний комбінат на базі Васинівського
залізорудного родовища

57,90

Виробництво поліетилену

Рівненська

Житомирська

657,9

Теплозабезпечення міста

Севастополь

1130

17,82

42,78

39,02

150

700

1118

Автодорога Одеса – Рені

Одеська

2409

Обсяг
інвестицій,
млн дол.
США

Універсальний морський комплекс терміналів

Назва найбільшого інвестиційного проекту
в регіоні

Миколаївська

Регіон

Культура, туризм, рекреація,
готельний бізнес

Надання послуги гостинності,
лікування і реабілітації

Гірничодобувна промисловість

Торгівля та надання послуг

Кошти вітчизняного інвестора,
іноземні інвестиції

Створення підприємства

Культура, туризм, рекреація,
готельний бізнес

Сільське та лісове господарство

Хімічна і нафтохімічна
промисловість

Будівництво та будівельна
індустрія
Будівництво та будівельна
індустрія

Енергетика та альтернативні
види палива

Будівництво та будівельна
індустрія
Будівництво та будівельна
індустрія

Вид економічної діяльності

–

Зовнішні інвестиції

Залучення кредитних ресурсів

Зовнішні інвестиції

Вкладання коштів

Надання кредиту на придбання
устаткування або система
фінансового лізингу

На умовах концесії

Грошові внески

Спосіб залучення інвестицій

Закінчення табл. 2
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Фінансування зазначених інвестиційних проектів можливе лише за умови функціонування податкових методів стимулювання інвестицій. Звільнення від оподаткування прибутку підприємств дозволяє не лише зекономити
кошти, що є податковими витратами суб’єкта підприємництва, але й спрямувати значні ресурси на розвиток не лише підприємства, а й регіону в цілому. Передумовами для збільшення припливу іноземних інвестицій в Україну є досягнення політичної, економічної і соціальної стабільності в Україні, подолання економічної кризи, удосконалення і розвиток форм залучення
іноземного капіталу [11]. Для реалізації програми «Інвестреформи» держава в особі Комітету економічних реформ формулює проектну ідею, консолідує необхідні активи, проводить необхідні дозвільні та ліцензійні процедури та розробляє бізнес-план, що закріплює аудиторськими висновками провідних світових компаній.
На сьогодні Комітетом економічних реформ визначено 11 національних
проектів, основними з яких є:
− «��������������������������������������������������������������
LNG�����������������������������������������������������������
термінал» – морський термінал з приймання скрапленого природного газу;
− «Відкритий світ» – створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня на базі технологій радіозв’язку четвертого
покоління (4 G);
− «Енергія природи» – будівництво комплексів вітряних, сонячних та
малих гідроелектростанцій, виробництво твердого альтернативного палива.
Обсяг залучення іноземних інвестицій в Україну за видами економічної
діяльності впродовж 2012 р. в млн дол. США наведено на рис. 2.
Окрім недосконалого законодавства, проблемами залучення іноземного
капіталу до України називають політичну нестабільність, бюрократію та корупцію, безробіття, неконвертованість національної валюти, слабке інформаційне забезпечення іноземних інвесторів щодо потенційних можливостей
інвестування; ускладнений доступ до місцевих кредитів фондової діяльності; недосконалість процедури оформлення іноземних інвестицій; порівняно
високі податки і незначні інвестиційні пільги; недостатнє страхування від
політичного і економічного ризику. Адже, як зазначає С.А. Кузнецова: «фінансова криза, наслідки якої відчуваються наразі у всьому світі, продемонструвала неготовність більшості компаній до діяльності у нестабільних умовах зовнішнього економічного середовища» [12, с. 49].
Для заохочення інвесторів необхідно здійснювати такі кроки: створення стратегічної програми іноземного інвестування, яка б забезпечила іноземним інвесторам вигідні умови для здійснення інвестиційної діяльності; реформа правового регулювання режиму іноземного інвестування, а також надання захисту і гарантій держави інвесторам від змін у законодавстві;
створення вільних економічних зон та боротьба з корупцією, встановлення
прозорих інвестиційних схем.
Висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших досліджень. Проведено діагностування стану управління інвестиційним кліматом за секторами національної економіки у напрямі реалізації інвестиційних проектів. Проаналізовано обсяги іноземних інвестицій залежно від
секторів національної економіки за період 2010–2012 рр. У 2012 р. виявле29
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9 069,10

3 070,74

2 942,06

1 641,85
306,70

Медицина

Культура, туризм, рекреація, готельний
бізнес

Хімічна і нафтохімічна промисловість

498,44 424,73

66,69

Торгівля та надання послуг

Сільське та лісове господа рство

Наукова
діяльність, на нотехнології, інформатизація

Металургія

528,14 679,81

Транспорт

1 332,51

Машинобудування та приладобудування

39,65

Харчова промисловість та переробка
сільськогосподарських продуктів

3 418,87
53,08

Легка та текстильна промисловість

Деревообробна промисловість

Гірничодобувна, ка менеобробна
промисловість та виробництво скловиробів
та іншої мінеральної продукції

Будівництво та будівельна індустрія

1 597,38

Енергетика та альтернативні види палива

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Рис. 2. Обсяг інвестицій у пріоритетні проекти на території України за видами
економічної діяльності, 2012 р., млн. дол. США*

*Побудовано автором на підставі [9].

но найбільш привабливі сектори національної економіки: фінансова діяльність – 16105,7 млн дол. США, переробна промисловість – 14078,7 млн дол.
США, операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням
послуг підприємцям – 9058,5 млн дол. США.
Досліджено обсяг інвестицій в інвестиційні проекти в регіонах України
за 2012 р. Перше місце серед регіонів держави займає Одеська область, що
залучила у 2012 р. 5017,2 млн дол. США на реалізацію інвестиційних проектів, на другому місці – Дніпропетровська область (3441,3 млн дол. США),
третє місце займає Миколаївська область (3141,7 млн дол. США).
Виявлено, що основну суму коштів вкладено в реалізацію інвестиційних проектів, що стосуються двох видів економічної діяльності: 1) культура,
туризм, рекреація, готельний бізнес – 780,9 млн дол. США; 2) транспорт –
270 млн дол. США.
Отже, подальші дослідження необхідно проводити у напрямі оптимізації управління інвестиційним кліматом в економіці України. Зокрема здійснювати розробку комплексної моделі оцінки стану інвестиційного
клімату в національній економіці, аналізувати й удосконалювати методикоорганізаційні засади контролю інвестиційного клімату через використання
моделі моніторингу його стану в економіці України.
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В статье исследовано состояние инвестиционного климата Украины по секторам национальной экономики, определен перечень основных инвестиционных проектов в регионах Украины, проведен критический анализ объемов инвестиций в наиболее
приоритетные проекты на территории Украины по видам экономический деятельности.
Ключевые слова: инвестиционный климат, иностранные инвестиции, инвестиционный
проект, сектор экономики.
In the article we investigate the investment climate of Ukraine by sectors of the national
economy, defined a list of major investment projects in the regions of Ukraine, conduct critical
analysis of investments in high-priority projects by economic activity on the territory of
Ukraine.
Key words: investment climate, foreign investments, investment project, economic sector.
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