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мАРКЕтиНГОВі КОмУНіКАції  
ЯК іНстРУмЕНт АКтиВіЗАції  

іНВЕстиціЙ В ЕКОНОміКУ УКРАїНи

У статті розглянуто проблеми залучення інвестицій в українську економіку. Як 
один зі шляхів формування позитивного міжнародного іміджу України та пов’язаної 
з цим активізації інвестицій у вітчизняну економіку запропоновано застосування мар-
кетингових комунікацій. наведено порівняльну характеристику методів поліпшення 
іміджу різних країн, обґрунтовано потребу розроблення в Україні власного механізму 
використання маркетингових комунікацій з метою підвищення інвестиційної привабли-
вості, що є нагальним завданням національного інвестиційно-інноваційного розвитку.
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В умовах структурної перебудови економіки України питання 
необхідності залучення інвестицій не має альтернатив. адже досвід 
європейських країн доводить, що підвищення технологічного рівня 
вітчизняного виробництва, забезпечення конкурентоспроможності націо-
нальної продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, 
збільшення припливу експортного капіталу з-за кордону за рахунок 
мобілізації лише власних коштів неможливі. Результати фундаменталь-
них досліджень українських та зарубіжних вчених однозначно свідчать 
про те, що процеси економічного зростання зумовлюються обсягом і 
темпами збільшення інвестицій, їхніми структурою та якісними ха-
рактеристиками. однак в умовах трансформації економічних відносин 
продовжують діяти чинники, що стримують розвиток інвестиційної та 
інноваційної діяльності. В Україні гостро не вистачає інвестиційних 
ресурсів та не створено сприятливих умов для їх нагромадження.

отже, постає проблема залучення інвестицій та забезпечення 
сприятливого інвестиційного клімату. Застосування маркетингових 
комунікацій для створення позитивного іміджу України може стати 
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дієвим засобом привернення уваги інвесторів до високого інвестиційного 
потенціалу країни та досягнення високого рівня національної кон ку-
рентоспроможності.

актуальність зазначеної проблеми закономірно привертає увагу 
багатьох вітчизняних та іноземних вчених-економістів, які пропону-
ють різні підходи до вирішення поставлених питань. сучасний погляд 
на проблему залучення інвестицій формують праці таких науковців, 
як т. Піккард, а.В. скрипник, а. Дамодаран, о.і. баєв, Г.ю. Яго-
да, М. Гостюк, о.к. Малютін, о.В. Гаврилюк, а.а. Даниленко та ін. 
Розроблені ними підходи до підвищення інвестиційної привабливості 
дуже різноманітні за обраною сукупністю критеріїв та показників, які 
враховуються при визначенні інвестиційного клімату. 

однак нині в Україні немає загальновизнаної універсальної методи-
ки залучення інвестицій та власної системи оцінювання інвестиційного 
клімату. іноземні інвестори орієнтуються на оцінки численних фірм, 
які регулярно стежать за інвестиційним кліматом у багатьох країнах 
світу, в тому числі й в Україні. однак оцінки інвестиційного клімату 
в нашій державі, що оголошуються закордонними експертами під час 
регулярних засідань відповідних органів, є результатом досліджень, 
проведених за межами України й без участі українських експертів, і 
тому уявляються малодостовірними [1].

Метою статті є дослідження корисності маркетингових ко му нікацій 
як інструменту активізації інвестицій.

Вступ України до сот відкриває перед вітчизняними виробника-
ми  великі перспективи. Водночас Україна, ставши на шлях ринкової 
трансформації, погодилася тим самим із загальноприйнятими на 
міжнародному рівні “правилами гри” та опинилася у конкурентному 
середовищі, до якого її економіка виявилася не готовою через низку 
суттєвих недоліків. йдеться насамперед про невідповідність структу-
ри зовнішньої торгівлі сучасним тенденціям у світовій економічній 
системі та про низькі конкурентні переваги у більшості традиційних 
і потенційних експортних галузей. Для забезпечення необхідного 
якісного рівня виробництва крім мобілізації внутрішніх ресурсів по-
трібно залучати іноземні інвестиції, здатні значно прискорити темп 
економічного розвитку України [2].

Важливою складовою процесу інвестування є прийняття інвестором 
обґрунтованого рішення щодо вкладення капіталу, підставою для якого 
є позитивна оцінка інвестиційного клімату в країні, регіоні або галузі. 
Досі немає однозначного трактування поняття “інвестиційний клімат”. 
б. карпінський [3] вважає, що інвестиційний клімат є досить мінливою 
та різноплановою характеристикою умов інвестиційної діяльності, що 
визначає необхідність створення системи його моніторингу. Зважаючи 
на багатоаспектність інвестиційного клімату, у світовій практиці від-
працьовано відповідний методичний апарат його оцінювання. найваж-
ливішими факторами впливу, на думку дослідників з Гарвардської шко-
ли, є правовий режим інвестування, можливості репатріації капіталу, 
стабільність національної валюти, політична ситуація, рівень інфляції, 
перспективи використання національного капіталу. оцінювання цих по-
казників, як правило, здійснюється на основі публікацій інформаційних 
агентств та опитувань жителів країни і службовців компаній, що беруть 
участь у вивченні інвестиційної привабливості країни.
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Проведення експертно-аналітичного оцінювання інвестиційного клі мату 
пов’язане з обчисленням інтегрального показника ризику та відповідним 
ранжуванням країн шляхом визначення їхнього інвестиційного рейтингу 
через аналіз факторів політичного, економічного, соціально-культурного, 
інституціонального середовища, ресур сів та інфраструктури [3].

Рейтинг 20 найконкурентоспроможніших країн світу у 2010—
2011 рр., здійснений швейцарським Міжнародним інститутом розвит-
ку менеджменту, наведено у табл. 1 [4].

Таблиця 1. Конкурентоспроможність країн світу (2010—2011 рр.)

Місце 
країни

назва країни
Місце 
країни

назва країни

1 Швейцарія 11 Гонконг
2 Швеція 12 Велика британія
3 сінгапур 13 тайвань, китай
4 сполучені Штати америки 14 норвегія
5 німеччина 15 Франція
6 Японія 16 австралія
7 Фінляндія 17 катар
8 нідерланди 18 австрія
9 Данія 19 бельгія

    10 канада 20 люксембург

З посткомуністичних країн у цьому рейтингу, до якого увійшли 139 
країн, чеська Республіка посіла 36-те місце, Польща — 39-те, Росія — 
63-тє, а Україна — 89-те місце.

Для того, щоб створити сприятливий інвестиційний клімат, спо-
чатку необхідно сформувати позитивний імідж країни, що допоможе 
інвестору не вагаючись вкладати кошти в українське виробництво та 
бути впевненим у їх поверненні [3].

економічним інструментом формування позитивного іміджу країни 
можуть стати маркетингові комунікації. Проблеми зі сприйняттям 
іззовні нині мають чимало країн. скажімо, сШа після подій 11 верес-
ня 2001 р. значно активізували іміджеву політику у країнах мусуль-
манського сходу. Росія докладає великих зусиль для позбавлення від 
свого “радянського” іміджу. 

Певні іміджеві проблеми виникають і у країн європейського со-
юзу. так, відмова населення Франції та нідерландів підтримати на 
референдумі конституційний договір продемонструвала, що брюссе-
лю слід якнайшвидше зміцнити образ успішного інтеграційного про-
екту єдиної європи не тільки в уявленні міжнародної спільноти, а й, 
передусім, серед громадян країн єс. нещодавно ФРн розпочала мас-
штабну іміджеву кампанію під гаслом “німеччина — земля ідей” задля 
поліпшення своєї доброї репутації.

спроби сформувати привабливий імідж на міжнародній арені 
здійснює й Україна. Проте ці намагання не мають бажаних наслідків 
не тільки через їх необдуманість та нелогічність, а підриваються ще 
й внутрішньополітичною нестабільністю, приховати яку не можуть 
жодні іміджеві акції та програми.

нині важко знайти країну, яка б не дбала про свій імідж та не 
мала іміджевої програми. Щороку витрати на реалізацію цих програм 
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зростають. так, у державному бюджеті сШа на 2007 р. на публічну 
дипломатію (метою якої і є створення привабливого іміджу сШа в 
усіх регіонах світу) було асигновано 1 млрд дол., а у 2008 р. ці витрати 
становили вже 1,2 млрд дол. саудівська аравія витрачає на подібні 
заходи близько 6 млрд дол. Водночас Росія виділяє на поліпшення 
своєї репутації лише кілька мільйонів доларів. Проте в умовах світової 
фінансової кризи уряди багатьох країн намагаються виваженіше ста-
витися до таких видатків та ретельніше оцінювати ефективність 
відповідних політичних програм.

більшість сучасних дослідників проблем іміджу держави погоджу-
ються, що визначити, наскільки ефективною може бути та чи інша 
стратегія формування зовнішнього іміджу, дуже важко. Ускладню-
ють цей процес сам феномен іміджу держави та величезна кількість 
факторів, що впливають на його формування. Проте деякі західні 
країни вже мають певний досвід оцінювання іміджевої політики.

слід зауважити, що як в Україні, так і в країнах близького 
зарубіжжя все ще немає комплексних досліджень проблеми оцінювання 
ефективності іміджевої політики держави. Розгляд окремих аспектів 
питання можна знайти у таких авторів, як В. кононенко, а. багріна, 
е. Галумов. Праці, присвячені дослідженню безпосередньо ефективності 
політики формування іміджу, належать таким зарубіжним авторам, як 
с. анхольт, X. Дейл, л. Вінтер, Д. нокс, М. Водсворз. отже, недостатнє 
наукове осмислення питання ще раз підкреслює його актуальність.

Під іміджевою політикою розуміють комплекс дій і заходів, що пла-
нуються, реалізуються і контролюються державною владою з метою 
створення привабливого іміджу держави у межах стратегії забезпе-
чення національних інтересів. У таких країнах — піонерах іміджевих 
стратегій, як сШа і Велика британія, іміджева політика реалізується 
в рамках публічної дипломатії.

незважаючи на певні труднощі, спеціалісти у сфері репутаційної 
політики Великої британії здійснили спробу розробити систему оцінювання 
ефективності іміджевої політики через логічне порівняння окреслених 
державою цілей, проміжних результатів та результатів на виході [5].

наслідком глобалізації все частіше стає перехід маркетингових 
досліджень від вивчення іміджу продуктів з певних країн до іміджу 
самих країн. Зміну об’єкта зацікавлення зумовило спостереження, що 
хоча часто єдиним спільним знаменником, який поєднує різні, жодним 
іншим чином не пов’язані між собою продукти, є бренд, однак назва 
країни — це символ, що охоплює ще ширшу сферу продуктів і послуг. 
назва країни як своєрідний бренд пов’язана з відповідним іміджем, 
який допомагає споживачам оцінити невідомі йому бренди продуктів 
на основі інформації про країну походження, а також полегшує прий-
няття рішення про купівлю, оскільки вводить у дію відповідний ев-
ристичний механізм. назва країни виділяє певний продукт з-поміж 
інших і є гарантією якості, подібно до бренда продукту [6].

Провівши паралель між покупцями та інвесторами, можна з 
упевненістю сказати, що зазначений механізм працюватиме і для 
інвестицій, тобто відповідний імідж країни спонукатиме до вкладення 
капіталів в її економіку. 

отже, значення маркетингу на рівні країни важко переоцінити. 
адже, як вважає М. Гостюк [7], інвестори у країні, що приймає, зай-
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маються бізнесом, а не благодійністю, відшукуючи найменш ризико-
вану сферу інвестування, а імідж країни та всі інструменти, залучені 
для його створення, допомагають інвесторам зробити вибір на користь 
країни з гарним іміджем. 

Якою ж бачать іноземці Україну? аби відповісти на це запитан-
ня, українські експерти проводили й проводять чимало моніторингів 
публікацій закордонних ЗМі. Зокрема, фахівці Українського центру 
економічних і політичних досліджень ім. о. Разумкова в результаті 
такого доволі ґрунтовного дослідження дійшли висновку, що уявлен-
ня іноземних журналістів про Україну є поверховими, фрагментарни-
ми і переважно негативними. Зокрема, північноамериканські видання 
пишуть здебільшого про корумпованість української влади, розквіт 
злочинності, економічну розруху. не зникає з газетних шпальт і чор-
нобильська тема. Звичайно, трапляються й приємніші для нас повідом-
лення, що стосуються, зокрема, вдалих науково-технічних розробок, 
спортивних досягнень або мистецьких проектів, проте автори таких 
статей обов’язково згадують про те, в яких злиденних умовах працю-
ють наші науковці (спортсмени, митці). 

У свою чергу, західноєвропейські ЗМі приділяють дещо більшу 
увагу конструкторським розробкам українських вчених, які можуть 
скласти гідну конкуренцію американським проектам. однак і вони не 
забувають згадувати про українську злиденність та про наступи влади 
на свободу слова. 

Значно привітніше, як свідчить дослідження “разумковців”, став-
ляться до України ЗМі центрально-східної європи. Вони, і в першу чер-
гу польські мас-медіа, визнають важливе значення нашої держави для 
зміцнення стабільності центральноєвропейського регіону. Проте й тут 
можна знайти чимало статей про українську мафію та про поневіряння 
українських нелегальних мігрантів. не ображають неувагою нашу краї-
ну і сусіди-росіяни: у більшості центральних російських засобів масової 
інформації регулярно з’являються публікації, присвячені Україні. 

отже, іноземна преса вважає Україну державою зі значним науково-
технічним потенціалом та багатими природними й людськими ресурса-
ми, проте відзначає її неспроможність належним чином розпорядитися 
своїми ресурсами. ці висновки добре ілюструє табл. 2, яка містить дані 
опитування, здійсненого Всеукраїнською громадською місією “Україна — 
відома” [8], котра докладає чималих зусиль для поліпшення іміджу 
України у світі. 

Таблиця 2. Найхарактерніші риси України за результатами опитувань за-
кордонних експертів

характеристика країни частка респондентів, %

Загалом невідома країна  67,77

культурна нація  38,02

Ринок надій  37,19

спортивна нація  19,01

Військова міць  15,70

надійний партнер    5,79
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У дослідженні, проведеному на базі києво-Могилянської школи 
журналістики, є. Дзюба зазначає, що, виходячи з характеру інформа-
ції у повідомленнях закордонної преси, Україна постає в них як краї-
на “пострадянська”, як територія “сірої зони”, котра знаходиться між 
Росією та новорозширеним європейським союзом і ображена новим 
світопорядком, за якого їй не знайшлося місця в європі [9]. Якщо ж 
говорити про внутрішнє життя, то для іноземних оглядачів наша краї-
на демократично недосконала (позбавлена свободи слова) та надзвичай-
но корумпована, що, у свою чергу, заважає зміцненню її ще “крихкої” 
незалежності. У нечастих повідомленнях про суспільне життя укра-
їнців на перший план виходить інформація про загрозливу тенденцію 
розповсюдження сніДу, а також про торгівлю людьми та нелегальну 
міграцію наших співгромадян. 

слід також зауважити, що “дзеркал” нашого закордонного іміджу 
багато, оскільки для кожної країни ми цікаві чимось іншим. Зрозуміло, 
чому американці виявляють підвищений інтерес до нашого військово-
промислового комплексу та піратства у сфері виробництва відео- та 
аудіопродукції, німці — до долі відшкодувань українським остарбайте-
рам часів Другої світової війни, росіяни — до системи транспортування 
енергоносіїв, а поляки — до долі українських заробітчан у Польщі. 
Проте загалом Україну бачать однобічно, крізь призму старих та нових 
стереотипів. 

Дуже велика роль у поширенні інформації належить телебаченню. 
на російському телебаченні, на превеликий жаль, як і раніше, домінує 
негативна інформація про Україну, а позитивні сюжети й досі мають 
безсистемний та випадковий характер (табл. 3).

Таблиця 3. тональність сюжетів про Україну на російському телебаченні

телеканал
кількість 
сюжетів

тональність сюжетів

позитивна негативна нейтральна

оРт  76 5  51 20

нтВ 140 3 111 26

РтР  68 0  43 25

таким чином, як бачимо, маркетингові комунікації працюють не на 
користь іміджу України. Величезний інформаційний простір, зайнятий 
Росією, позиціонує Україну як небезпечну й нестабільну країну [10].

інвестиційну привабливість вітчизняної економіки зумовлює низ-
ка переваг, завдяки яким відбувається залучення інвестованих коштів 
до створення ВВП. це дешева робоча сила, кваліфікований персонал, 
зручне географічне розташування, велика кількість ресурсів — як 
людських, так і природних. однак для того, щоб мати можливість ско-
ристатися усіма цими перевагами, необхідно зламати такий бар’єр, як 
обережне ставлення інвесторів до України.

аналіз доробку вітчизняних та іноземних авторів дає змогу зробити 
висновок, що формування позитивного іміджу України та його викори-
стання для залучення іноземних інвестицій в її економіку може стати 
вирішальним кроком на шляху до виходу з кризи, розвитку економічної 
сфери та країни в цілому. У подальших дослідженнях ми плануємо 
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здійснити розроблення власного механізму використання маркетин-
гових комунікацій з метою підвищення інвестиційної привабливості 
та розрахунок бюджету, необхідного Україні для цього. Застосування 
таких інструментів сприятиме виходу країни на якісно новий рівень 
розвитку, залученню потрібних обсягів інвестицій, які, у свою чергу, 
приведуть до підвищення національної конкурентоспроможності.
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и.А. Гринева. Маркетинговые коммуникации как инструмент активизации 
поступлений инвестиций в экономику Украины.

В статье рассматриваются проблемы привлечения инвестиций в украинскую 
экономику. В качестве одного из путей формирования позитивного международно-
го имиджа Украины и связанной с этим активизации поступлений инвестиций в 
отечественную экономику предлагается использовать маркетинговые коммуника-
ции. Приведена сравнительная характеристи ка методов улучшения имиджа разных 
стран, обоснована необходимость разработки в Украине собственного механизма ис-
пользования маркетинговых ком муникаций с целью повышения инвестиционной 
привлекательности, что является насущной задачей национального инвестиционно-
инновационного развития.

I.A. Grinyova. Marketing communications as instrument to activate investments to 
Ukraine economy.

Problem to engage investments to Ukrainian economy are specified. Marketing com-
munications are recommended as a way to improve international image of Ukraine. 
Comparative analysis for methods aimed to improve image of Ukraine is done.


