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ІНВЕСТИЦІЙНА КРИЗА: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
У статті розглянуто основні риси та особливості інвестиційної кризи, яка є
елементом загальносистемної кризи, що охопила економіку держави
та
негативно впливає на всі сфери суспільного життя, є перешкодою здійснення
операційної, інвестиційної і фінансової діяльності будівельних підприємств,
причиною падіння попиту на нерухомість. Проаналізовано глобальні внутрішні
причини низької інвестиційної активності, якими є, перш за все, сучасний стан
економіки держави, що підвищує ризикованість інвестицій та значно ускладнює
формування інвестиційних програм, створює умови для незаконного виведення
інвестиційних ресурсів з сфери реальної економіки в інші сфери. Все це є
наслідком недостатньо глибокої розробки нормативної та законодавчої бази для
розвитку інвестиційної діяльності в країні: існуючі правові норми не працюють,
відсутній ефективний механізм покарання та майнової відповідальності за
невідповідне використання інвестиційних ресурсів, а результат – порушення
інвестиційного процесу. Серед виявлених та зазначених в статті шляхів
подолання інвестиційної кризи наступні: поновлення вітчизняних джерел
інвестиційних ресурсів у реальну економіку, які були паралізовані в останні роки
життєдіяльності країни, необхідність посилення вагомих стимулів та
аргументів та повернення втраченого вітчизняного капіталу з-за кордону.
Гостро актуальним є створення нових законів щодо ефективного використання
власних джерел для фінансування вітчизняних інвестицій в модернізацію
виробництва та впровадження нових, сучасних технологій, а також законів, які
перешкоджатимуть витоку капіталу з держави на період гострої інвестиційної
кризи. Відсутність чіткої законодавчої бази та недотримання чинного
законодавства є основною причиною значного скорочення інвестицій в Україні, як
внутрішніх так і зовнішніх.
Ключові слова: інвестиційна криза, стабілізація економіки , законодавча
база, комплекс структурних реформ, програма подолання кризи.
Вступ. Сучасний стан економіки держави підвищує ризикованість інвестицій
та ускладнює формування інвестиційних програм. В Україні створені умови для
незаконного виведення інвестиційних ресурсів з сфери реальної економіки в інші
сфери, а саме: переведення промислових інвестиційних ресурсів в банківську
сферу, використання на покриття державного боргу. Така ситуація є наслідком
недостатньої розробки нормативної та законодавчої бази для розвитку
інвестиційної діяльності. Існуючі правові норми не працюють, відсутній
ефективний механізм покарання та майнової відповідальності за невідповідне
використання інвестиційних ресурсів, наслідком чого є порушення інвестиційного
процесу.
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Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. Інвестиції – це ключова
економічна категорія, що відіграє вирішальну роль, як на макро-, так і на
мікрорівні. Питання інвестування, яке в макроекономічному масштабі сьогодні
закладає основи завтрашнього зростання рівня життя держави, порушувалися у
дослідженнях таких вітчизняних науковців як Правик Ю.М., Гайдуцький П.І.
,Пересада В.А., Гойко А.Ф., Ніколаєв В.П..
Особливості інвестиційної діяльності в Україні досліджуються в роботах
Правик Ю.М. [5,6]. Поняття та глобальні аспекти управління інвестиційним
процесом розглянуто в роботах Ігошина М.В. та Пересади А.А. [2,3].
Інфраструктура інвестиційного розвитку та особливості і неоднорідність
інвестиційного
клімату в Україні
детально проаналізовано в роботах
Гайдуцького П.І. [4]. Разом з тим, поглиблення економічної кризи в Україні,
подолати яку, як свідчить світовий досвід, країни з перехідними економіками
не в змозі без залучення та ефективного використання інвестицій, потребує
детального вивчення та аналізу інвестиційної кризи.
Постановка завдання. Одним з найсерйозніших елементів загальносистемної
кризи, що охопила економіку України є інвестиційна криза, яка негативно
впливає на всі сфери життя та діяльності. Для неї характерні наступні основні
риси та відмінності:
- різкий спад інвестицій в усіх галузях економіки та регіонах України;
- інфляція, що знецінює власні джерела інвестування підприємств;
- підвищений ступінь ризику;
- відсутність стимулів до накопичення капіталу та фінансування проектів;
- руйнування основних фондів та виробничого потенціалу;
- низька конкурентоспроможність цінних паперів на фінансових ринках.
Отже, завдання дослідження полягає у висвітленні та аналізі серйозних
внутрішніх причин низької інвестиційної активності та можливих шляхах її
подолання.
Основна частина. Інвестиційна криза в Україні має серйозні внутрішні
причини. Жодну з соціальних проблем держави вирішити в умовах економічного
спаду не можливо. Тому перед Україною стоїть мета – забезпечити стійке
зростання економіки. Діяльність уряду повинна бути спрямована на вирішення
двох завдань: стабілізації економіки та створення умов для її росту. Максимізація
довготривалого зростання є основною цільовою функцією управління економікою
держави. При прийнятті рішень треба мати на увазі не зростання «само по собі», а
підвищення рівня життя населення держави, що забезпечується збільшенням
виробництва товарів та послуг. Для прискорення економічного зростання
необхідно проводити політику стимулювання експортної діяльності підприємств,
ефективне податкове регулювання, створення інститутів довготермінового
кредитування.
Для виходу з кризи та пожвавлення економіки необхідна активізація
інвестиційної політики уряду, який повинен звернути увагу на формування
структури інвестицій. Інвестиції фінансуються за рахунок накопичень, джерела
яких поділяються на чотири основні групи:
- накопичення держави (частина бюджетних коштів, що йде на ринок
капіталу);
- накопичення підприємств (амортизаційний фонд, частина прибутку і
оборотних коштів);
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- накопичення населення (приватних господарств);
- фінансові активи і зовнішні накопичення (приток іноземного капіталу).
Важливе джерело інвестиційних ресурсів – власні кошти підприємств,
головним з яких є амортизація. Амортизація в усіх країнах світу розглядається
як найважливіше джерело внутрішніх інвестиційних коштів компаній.
Не менш важливим джерелом інвестиційних ресурсів є кошти населення у
вигляді вкладів у банках, цінних паперів, готівкових грошей. Але на сьогоднішній
день кошти населення, спрямовані в інвестиційну сферу майже відсутні.
Значні інвестиційні можливості можуть бути отримані за рахунок розвитку
фондового ринку.
Особливу роль в вирішенні економічних задач в Україні може зіграти
іноземний капітал і, перш за все, в формі прямих інвестицій в пріоритетні сфери
національної економіки.
Активізація та управління інвестиційним процесом повинно проходити за
чіткими програмами. Відбір об’єктів для інвестування повинен проводитися за
критерієм найбільшої ефективності. Державні органи управління за допомогою
підприємств та регіональних органів управління повинні визначити пріоритетні
напрямки інвестування. На кожному об’єкті інвестування за рахунок виділених
коштів треба вирішувати увесь комплекс сучасних проблем виробництва:
- економічних – виробництво конкурентоспроможної та високоефективної
продукції ;
- екологічних – гарантування екологічно чистих середовищ, викидів
шкідливих інгредієнтів в межах їх мінімальної концентрації;
- технологічних – використання високих безвідходних та екологічно чистих
технологій, що гарантують випуск високоякісної продукції нового покоління.
Разом з тим за рахунок інвестицій треба вдосконалювати структуру
матеріального виробництва для вирішення соціальних проблем, ліквідації
диспропорції між основними галузями матеріального виробництва та
інфраструктурними галузями.
В центрі уваги стратегічної програми економічного росту України повинен
знаходитись комплекс структурних реформ, політичних в тому числі, на грунті
загальної макроекономічної стабільності. Найважливішими з реформ, що мають
бути здійснені українським урядом з метою подолання інвестиційної кризи, є:
- податкова реформа із скороченням податкового навантаження;
- реформування бюджетної системи (не формальне скорочення бюджетних
видатків, а глибинні структурні реформи бюджетного сектору, що забезпечать
зростання ефективності використання державних коштів);
- підвищення ефективності державного регулювання підприємницької
діяльності (зниження бар’єрів виходу на ринок - спрощення системи регістрації
, ліцензування та контролю діяльності);
- забезпечення гарантій приватної власності, інтелектуальної включно,
підвищення ефективності використання державної власності;
- зниження та уніфікація митних тарифів;
- розвиток фінансового ринку, фінансових інститутів (укріплення надійності
та ефективності банківської системи);
- реформа соціальної системи в напрямку концентрації ресурсів на допомогу
малозабезпеченим;
74

Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, вип. 46, економічний, 2020

- реформування пенсійної системи в напрямку розвитку накопичувальних
фондів.
Обов’язковою умовою економічного успіху є чітке визначення та врахування
поточних та перспективних потреб людей. Орієнтація на задоволення потреб
суспільства стає абсолютно необхідною для прийняття стратегічних рішень в
інвестиційній сфері. Інвестиції в соціальну сферу і перш за все в «людський
капітал» повинні збільшуватись швидше, ніж інвестиції в матеріальні елементи
національного багатства.
Стратегічна програма подолання інвестиційної кризи в Україні повинна
вирішувати ряд принципових питань, що виходять за межі соціально –
економічної політики. Тут особливо актуальними є адміністративна та судова
реформи. Від них залежить досягнення практичних та економічних цілей,
оскільки підприємницька активність буде «скута» в умовах корупційного
державного апарата та несправедливості судових рішень. Це означає, що в
сучасній українській ситуації проблема виконання законів стає першочерговою і
більш важливою, ніж прийняття нових законодавчих актів. Відсутність чіткої
законодавчої бази та не виконання існуючих законів є основною причиною
суттєвого зменшення інвестицій в Україну.
Висновки. Для виходу України з кризи та відродження її економіки потрібні
інтенсивні капіталовкладення в економічно ефективні та екологічно чисті
технології виробництва. Всі джерела інвестицій в реальну економіку на протязі
останніх років були паралізовані. В той час коли економіка України страждає від
нестачі у виробництво, «тіньовики» налаштували масштабний витік капіталу з
України. Суми цього капіталу набагато перевищують займи Міжнародного
валютного фонду. Потрібні дуже сильні стимули та аргументи для повернення зза кордону втраченого капіталу. Потрібні закони, як про використання власних
джерел для фінансування інвестицій в модернізацію виробництва, так і тих, що
перешкоджатимуть витоку капіталу з держави на період гострої інвестиційної
кризи.
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Т.Е. Кищенко
Инвестиционный кризис: причины и пути преодоления
В статье рассмотрены основные черты и особенности инвестиционного
кризиса, который является элементом общесистемного кризиса, охватившего
экономику государства и негативно влияющего на все сферы жизни и
деятельности. Проанализированы основные внутренние причины низкой
инвестиционной активности, выявлены возможные пути ее преодоления.
Среди указанных в статье путей преодоления инвестиционного кризиса
следующие: восстановление отечественных источников инвестиционных
ресурсов в реальную экономику, которые были парализованы в последние годы
жизнедеятельности экономики страны, необходимость усиления весомых
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стимулов и аргументов за возвращение утраченного отечественного капитала
из-за рубежа. Остро актуальным является создание новых законов по
эффективному использованию собственных источников для финансирования
отечественных инвестиций в модернизацию производства и внедрение новых,
современных технологий, а также законов, которые будут препятствовать
утечке капитала из государства на период острого инвестиционного кризиса.
Отсутствие четкой законодательной базы и несоблюдение действующего
законодательства является основной причиной значительного сокращения
инвестиций в Украину, как внутренних так и внешних.
Ключевые слова: инвестиционный кризис, стабилизация экономики,
законодательная база, комплекс структурных реформ, програма преодоления
кризиса.
T. Kishchenko
Investment crisis: causes and ways to overcome
The article considers the main features and peculiarities of the investment crisis,
which is an element of the systemic crisis that has gripped the state economy and
negatively affects all spheres of public life and activity. The investment crisis is an
obstacle to operational, investment and financial activities of construction companies,
causing demand for real estate. The global internal causes of low investment activity are
analyzed, which are, first of all, the current state of the state economy, which increases
investment risk and significantly complicates the formation of investment programs,
creates conditions for illegal withdrawal of investment resources from the real economy
to other areas. All this is a consequence of insufficiently deep development of regulatory
and legal framework for the development of investment activities in the country: the
existing legal norms do not work, there is no effective mechanism of punishment and
property liability for improper use of investment resources, and the result - violation of
the investment process. Among the identified and the ways of overcoming the investment
crisis mentioned in the article are as follows: renewal of domestic sources of investment
resources in the real economy, which were paralyzed in the last years of the country's
life, the need to strengthen strong incentives and arguments for returning lost domestic
capital from abroad. The creation of new laws on the efficient use of own sources to
finance domestic investments in the modernization of production and introduction of
new, modern technologies, as well as laws that will prevent the outflow of capital from
the state during the acute investment crisis. The lack of a clear legal framework and
non-compliance with current legislation is the main reason for the significant reduction
in investment in Ukraine, both domestic and foreign.
Keywords: investment crisis, economic stabilization, legal framework, complex of
structural reforms, crisis management program.
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