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ФАКТОРИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  

ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі формування світової економіки 

активізуються інтеграційні процеси, підсилюється їхня глобалізація, посилюється 

конкуренція по всіх аспектах ринкових відносин, збільшується зовнішньоекономічний 

оборот, динамічно міняється структура ВВП, знижується стабільність національної 

валюти. Від багатьох факторів залежить привабливість ринку капіталовкладень, стан 

ділового клімату, забезпечення економічних свобод, становлення інституціональної 

економіки, ріст рівня життя населення й ін. У цих умовах розвиток національної 

економіки залежить від твердих вимог світового ринку, при яких завоювання в ньому 

нових ніш вимагає особливих підходів з урахуванням реальних умов, сучасної географії 

ринків, типів господарських зв'язків, стану виробничого потенціалу, його структуризації й 

реконструкції на базі сучасних технологій. Тому, за умов, що склалися,  нашій економіці 

необхідні більш високі темпи росту, а також активне використання світових інститутів 

захисту національних інтересів України на світових ринках. Для підприємств регіону 

важливим є за такої ситуації визначити фактори активізації інвестиційної привабливості. 

 Аналіз останніх публікацій. Аналіз наукової літератури показує, що 

комплексного підходу до вирішення даної проблеми немає. Питаннями вивчення впливу 

факторів на інвестиційну привабливість підприємств присвячені наукові розробки відомих 

українських і зарубіжних вчених: І.А.Бланка, В.В.Мельник, В.В.Козюк,  В.Г. Федоренко, 

Г.В. Козаченко, О.М. Антіпов, О.М. Ляшенко, Г.І. Дібніс,  Т.В Майорова та інші. 

Однак, незважаючи на наявність значної кількості наукових праць, слід зазначити про 

недостатнє висвітлення питань вивчення факторів активізації інвестиційної привабливості 

компанії, враховуючи сучасні інтеграційні процеси, що зумовлює актуальність та 

необхідність даного дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Наприкінці XX і на початку XXI століття проблема 

спільної взаємодії зовнішніх і внутрішніх джерел і факторів, їх вплив на активізацію 

http://www.kid.ru/72003/index13php3


 

 128 Науково-виробничий журнал  БІЗНЕС-НАВІГАТОР  №2 (39)    2016 

УПРАВЛІННЯ 

інвестиційних процесів в Україні, придбав винятково актуальне значення. Ці джерела й 

фактори і їх система вимагають теоретико-методологічного дослідження їх спільного 

впливу на розв'язок проблеми відтворення економічного потенціалу й продуктивної 

чинності людини, активізацію інвестиційних процесів в умовах ринкової економіки 

України, виходу її із кризи й забезпечення стабільного й ефективного розвитку 

національної економіки. 

Основна проблема при формуванні економічної стратегії звичайно полягає в 

конкретизації й обмеженні наборів завдань і ранжуванні пріоритетів серед вибраних 

цілей, тому що все це взаємозалежне. Для того, щоб можна було сформулювати 

ефективну державну економічну політику й стратегію соціально-економічного розвитку 

країни, необхідно керуватися певними економічними умовами, факторами й критеріями, 

що дозволяють оцінити готовність включення тієї або іншої країни у світові відносини, 

насамперед у міжнародну торгівлю [1].  

Досвід розвинених країн свідчить, що до найбільш значимих із цих умов, зовнішніх 

і внутрішніх факторів, як правило, відносять величину економічного потенціалу, стадію 

техніко-економічного розвитку, забезпеченість економічного процесу ресурсами, 

інституціональними структурами й наявність адекватної системи захисту прав. 

Зазначені умови й фактори є макрорівневими. Проте, важливим, на нашу думку, є їх 

взаємодія і на мікрорівні, насамперед через систему організації керування, технології, 

інформації в поєднанні з методами й механізмами їх впливу на активізацію інвестиційних 

процесів [2]. 

 Із усього комплексу, що формує як внутрішні, так і зовнішні фактори активізації 

інвестиційних процесів в забезпеченні економічного росту, в рамках дослідження були 

обрані й докладно досліджені ті з них, які впливають на ефективність товарно-грошових 

відносин, елементи цілісної системи.  

Так, до внутрішніх факторів, на нашу думку, відносяться: інвестиційний комплекс 

у системі економічних процесів, що є елементом, вплив на який дозволяє формувати 

темпи, динаміку й господарську орієнтацію розвитку економіки в державі; комплекс 

керування діяльністю суб'єктів ринку нерухомості як одного з основних ресурсів 

формування інвестицій; митна політика й валютний контроль як найважливіші регулятори 

зовнішньої торгівлі й зовнішньоекономічних зв'язків [3].  

В свою чергу, до зовнішніх факторів необхідно віднести діяльність 

транснаціональних корпорацій, їх вплив на міжнародний перелив капіталу й формування 

потоків зовнішніх інвестицій (не тільки в грошовій формі), а також фактори приєднання 

України до різних міжнародних організацій з урахуванням процесів світової глобалізації й 

антиглобалізації та їх впливу на економіку України. 

Соціально-економічний розвиток України, її місце у світовому економічному й 

науково-технічному просторі сучасного світового співтовариства залежать від того, 

наскільки ефективно будуть формуватися структура економіки й підтримуватися 

конкурентоспроможні напрямки на основі взаємодії внутрішніх і зовнішніх 

джерел та факторів активізації інвестиційно-інноваційних процесів, що сприяють 

динамічному й стійкому зростанню економіки, соціальної сфери й відтворення людини, її 

продуктивності на рівні сучасних вимог.  

Для рішучого прориву в економічному розвитку держави має бути визначено, які 

внутрішні й зовнішні фактори є системотворчими,  взаємодія  яких джерел і факторів 

сприяє динамічному розвитку економіки. 

Вважаємо, що для активізації інвестиційної привабливості підприємств необхідно 

чітко визначити  основні аспекти керування інвестиційним процесом, роль інвестицій у 

реструктуризації й технологічному відновленні економічного потенціалу країни, 

соціальних функцій інноваційних і інвестиційних процесів, а також нові напрямки й 

парадигми трансформації систем економічного керування й регулювання. 
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Аналіз світового досвіду взаємодії інноваційних і інвестиційних процесів у 

ринковій економіці, фактори міжнародного руху капіталу й товарів, їх джерел відповідно 

до інтересів держави, системи зовнішньої торгівлі як основного фактору соціально-

економічної інтеграції  показав, що зовнішні інвестиції формують лише незначну частину 

сукупних капітальних вкладень у національну економіку. Вони діють лише після 

активізації національного капіталу, виконуючи допоміжну роль акселератора внутрішніх 

перетворень. Аналіз ситуації в Угорщині, Польщі та Чехії свідчить, що надходження 

інвестицій у ці країни є наслідком поліпшення соціально-економічної ситуації [4].  

Крім того, існує чіткий взаємозв'язок між економічним зростанням країни та 

темпами надходження прямих іноземних інвестицій. В економічній літературі вказується 

на те, що не варто розраховувати на істотний приплив іноземних інвестицій в умовах 

кризових явищ в економіці [5].  

За рівнем інвестиційного наповнення і схильності до інноваційного розвитку 

країни з перехідними та трансформаційними економіками не вписуються в коло 

технологічно розвинутих країн і, перебуваючи переважно на периферії глобальної 

економіки, ще тільки «шукають» свою нішу в міжнародному поділі праці, вибудовують 

свої відносини з інтеграційними чи об'єднаннями вливаються в них, використовуючи 

можливості міжнародної виробничо-технічної кооперації для подолання технологічної 

відсталості. 

Нами визначено роль трансформації внутрішніх і зовнішніх факторів 

інвестиційного процесу, впливу на них криз і структурно-виробничих, техніко-

технологічних циклів. 

Так, внутрішні фактори залежать від організації та управління підприємством. 

Таким чином керівництво підприємства спроможне впливати на такий вид факторів і 

змінювати їх [2]. 

Отже, через вплив на внутрішні фактори підприємство  може підвищувати свій 

власний фінансовий потенціал інвестиційної діяльності. Одним з головних внутрішніх 

факторів, що впливає на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємства є 

структура його фінансово-інвестиційних ресурсів. 

Якщо говорити безпосередньо про інвестиційні ресурси, то на думку вчених,слід 

обирати ті потенційні джерела формування інвестиційних ресурсів, які мають мінімальну 

вартість, а вже потім, якщо їх не вистачає, ті, вартість яких є найменшою, з джерел, що 

залишились. 

Наступним фактором можна назвати інвестиційну політику підприємства, а саме 

підхід до формування фінансово-інвестиційних ресурсів. Якщо на підприємстві ця 

політика правильно сформована, то це призведе до збільшення фінансового потенціалу 

його інвестиційної діяльності [3]. 

Не можна не врахувати  такий внутріщній фактор, як  досвід та навики керівництва 

підприємства,його фінансових та інвестиційних менеджерів. 

Кредитоспроможність підприємства також є внутрішнім фактором, який впливає на 

механізм інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання, а підвищення 

кредитоспроможності впливає на можливість залучення підприємством додаткових 

фінансових ресурсів, які можуть бути використані при інвестиційній діяльності. 

На відміну від внутрішніх факторів, зовнішні фактори залежать від державної 

політики в тій чи іншій сфері, від кон'юктури фінансових ринків, стану економіки країни, 

огалузі, до якої належить дане підприємство тощо. 

Одним з головних факторів зовнішнього впливу на механізм інвестиційної 

діяльності є інвестиційна політика держави, яка полягає у створенні відповідної 

нормативно-правової бази, створенні відповідної інфраструктури та умов інвестування 

економіки України [4]. 
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Бюджетна та податкова політика держави є одним з найважливіших факторів,що 

впливають як на фінансовий механізм інвестиційної діяльності підприємства, так і на 

інвестиційну діяльність взагалі. 

Зовнішнім фактором, що впливає на інвестиційну діяльність підприємства є 

інноваційна політика держави, особливий вплив даний фактор має на підприємства з 

великою часткою інноваційних інвестицій [6]. 

Висновки. Таким чином, з усього комплексу, що формує як внутрішні, так і 

зовнішні фактори активізації інвестиційного процесу в забезпеченні економічного росту, 

можна виділити ті з них, які впливають на ефективність товарно-грошових відносин, 

елементи цілісної системи. До внутрішніх факторів відносяться: інвестиційний комплекс у 

системі економічних процесів, що є елементом, вплив на який дозволяє формувати темпи, 

динаміку й господарську орієнтацію розвитку економіки в державі; комплекс керування 

діяльністю суб'єктів ринку інвестицій; митна політика й валютний контроль як 

найважливіші регулятори зовнішньої торгівлі й зовнішньоекономічних зв'язків. 

 До зовнішніх факторів необхідно віднести діяльність транснаціональних 

корпорацій, їх вплив на міжнародний перелив капіталу й формування потоків зовнішніх 

інвестицій (не тільки в грошовій формі), а також фактори приєднання України до різних 

міжнародних організацій з урахуванням процесів світової глобалізації й антиглобалізації і 

їх впливу на економіку України.  

Подальші дослідження будуть спрямовані на вироблення практичних аспектів  

переходу економіки на інвестиційно-інноваційну модель розвитку з урахуванням 

глобальних викликів та обмежень, притаманних трансформаційній економіці. 

 

 

Анотація. В статті проаналізовано фактори активізації інвестиційних процесів в 

Україні. Розкрито сутність внутрішніх та зовнішніх факторів,  окреслено основні напрями 

покращення формування інвестиційних ресурсів та активізації інвестиційних процесів. 

Запропоновано методи стимулювання інвестиційної діяльності держави. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, механізми активізації 

інвестиційної діяльності. 

 

 

Аннотация. В статье проанализированы факторы активизации инвестиционных 

процессов в Украине. Раскрыта сущность внутренних и внешних факторов, намечены 

основные направления улучшения формирования инвестиционных ресурсов и 

активизации инвестиционных процессов. Предложены методы стимулирования 

инвестиционной деятельности государства. 

Ключевые слова: инвестиция, инвестиционная деятельность, механизмы 

активизации инвестиционной деятельности. 

 

 

Abstract. The article analyzes the factors of activation of investment processes in 

Ukraine. The essence of internal and external factors, the main directions of improvement of 

formation of investment resources and enhancing investment processes. The proposed methods 

of stimulation of investment activity of the state. 

Key words: investment, investment activity, mechanisms of activation of investment 

activity. 

 

 

 

 

 



 

 131 
№2 (39)    2016   БІЗНЕС-НАВІГАТОР Науково-виробничий журнал 

УПРАВЛІННЯ 

Бібліографічний список використаної літератури 

1. Мельник В.В., Козюк В.В. Міжнародна інвестиційна діяльність. – 

Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 249 с.  

2. Бланк И.А. Управление инвестициями предприятия / И.А. Бланк. – К. : 

Ника- Центр. - 2003. – 480 с.  

3. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності / За наук. Ред.. В.Г. Федоренко. – 

К.:Алерта, 2004. – 431 с.  

4. Алексєєнко Л.М. Фінансові аспекти оцінки інвестиційної привабливості 

підприємства / Л.М. Алексєєнко // Економічний форум. — 2009. - №3. – С.94-102.   

5. Козаченко Г.В. Управління інвестиціями на підприємстві : [монографія] / Г.В. 

Козаченко, О.М. Антіпов, О.М. Ляшенко, Г.І. Дібніс. — К.: Лібра. - 2007. — 368 с.  

6. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність [навчальний посібник] / Майорова Т.В. – 

К. : «Центр навчальної літератури». - 2006. – 376 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


