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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ 
ПРОЦЕСАМИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

CRISIS MANAGEMENT OF INVESTMENT PROCESSES 
IN THE NATIONAL ECONOMY
У статті досліджено теоретичні та практичні проблеми антикризового управління інвестиційними 

процесами в національній економіці в умовах посилення зовнішніх та внутрішніх загроз. Розроблено кон-
цептуальні підходи до антикризового управління інвестиційними процесами та механізм її імплементації 
у державну інвестиційну політику. Виявлено вплив зовнішньоекономічних, макроекономічних, інноваційних 
та фінансових чинників на розгортання інвестиційних криз. Дана оцінка організації антикризового регу-
лювання інвестиційних процесів національної економіки та виявлені її недоліки. Розроблено організаційно-
економічні підходи до реалізації інвестиційних програм на основі їх ітеративної взаємодії з довгостроковою 
стратегією соціально-економічного розвитку в умовах економічної кризи. 

Ключові слова: антикризове управління, інвестиційні процеси, інвестиційна політика, інвестиційна 
криза, економічна криза.

В статье исследованы теоретические и практические проблемы антикризисного управления инве-
стиционными процессами в национальной экономике в условиях усиления внешних и внутренних угроз. 
Разработаны концептуальные подходы к антикризисному управлению инвестиционными процесса-
ми и механизм ее имплементации в государственную инвестиционную политику. Определено влия-
ние внешнеэкономических, макроэкономических, инновационных и финансовых факторов на эскалацию 
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Постановка проблеми. Стабілізація національ-
ної економіки з її подальшим переходом до виперед-
жаючої цифрової моделі суспільного розвитку без-
альтернативно ґрунтується на впровадженні новітніх 
високоукладних технологій, створенні прогресивної 
матеріально-технічної бази, залученні інтелектуаль-
ної робочої сили, що потребує значних інвестиційних 
вливань.

В умовах глобальної економічної нестабільності 
та на фоні поширення коронавірусної інфекції законо-
мірно відбувається стискання інвестиційної активнос-
ті вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання 
й обмеження можливостей державного інвестування.

У цьому контексті антикризове управління інвес-
тиційними процесами належить до компетенції ор-
ганів державного управління і передбачає запрова-
дження імператив стимулюючого, преференційного 
і директивного характеру та створення сприятливого 
економіко-політичного середовища для суб’єктів ін-
вестиційної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам державного управління інвестиційною 
діяльністю та розробки заходів інвестиційної по-
літики присвячені праці таких вітчизняних вчених 
як О. Амоша, Ю. Бажал, В. Бакуменко, О. Власюк, 
В. Геєць, В. Мартиненко, А. Пересада, В. Юрчишин. 
Теоретико-методологічні засади інвестиційної діяль-
ності досліджені у працях таких зарубіжних вчених 
як Л. І. Абалкін, Г. Александер, Р. Гільфердінг, Л. Дж. 
Гітман, В. Л. Іноземцев, М. Кастельс, Дж. М. Кейнс, 
Я. Корнаї, К. Маркс, Д. Норт, А. Ріх, П. Самуельсон, 
А. Сміт, Дж. Стігліц, Й. Шумпетер.

У загальному розумінні державна інвестиційна 
політика визначається як:

- регулювання інвестиційної діяльності з метою 
реалізації цілей економічної, науково-технічної та 
соціальної політики; 

- комплекс економічних, організаційно-правових 
та інших заходів держави, спрямованих на створен-
ня сприятливого інвестиційного клімату, структурну 
перебудову, підвищення ефективності національної 
економіки; комплекс правових, адміністративних та 
економічних заходів держави щодо поширення та ак-
тивізації інвестиційних процесів; 

- цілеспрямована діяльність держави для мобілі-
зації інвестиційних коштів на організацію відтворення 
матеріальних і духовних благ у суспільстві [1, с. 273].

В умовах обмеження можливостей до зовнішньо-
го фінансування певної популярності набула кон-
цепція ендогенно орієнтованої моделі економічного 
зростання [2]. Відповідно до цієї концепції ендогені-
зація інвестиційного розвитку забезпечує: 

перше – акцент на внутрішні процеси та внутріш-
ню інтеграцію економіки і суспільства як засобам 
протидії зовнішньому тиску, формування і реалізації 
ефективної національної економічної, соціальної, і 
культурної політики, досягнення випереджаючого си-
нергетичного ефекту (віддачі поточних і капітальних 
витрат) при 10–12-кратному стартовому відставанні 
від розвинених країн за рівнем ВВП та продуктив-
ності праці [3, с. 42].

 друге – фінансування тих галузей економіки, які є 
найбільш перспективними з погляду розвитку світо-
вих економічних процесів [4, с. 22] та зорієнтовані на 
вирішення довгострокових пріоритетів економічного 
розвитку;

третє – зростання інвестицій та їх ефективності 
(віддачі), оптимальне поєднання внутрішніх і зовніш-

 инвестиционных кризисов. Дана оценка организации антикризисного регулирования инвестиционных про-
цессов национальной экономики и выявлены ее недостатки. Разработаны организационно-экономические 
подходы к реализации инвестиционных программ на основе их итеративного взаимодействия с долго-
срочной стратегией социально-экономического развития в условиях экономического кризиса.

Ключевые слова: антикризисное управление, инвестиционные процессы, инвестиционная политика, 
инвестиционный кризис, экономический кризис.

The article researched theoretical and practical problems of crisis management of investment processes in 
the national economy in conditions of increased external and internal threats. Under the conditions of economic 
recession and political instability, the investment–driven development naturally slows down, capital investments are 
significantly decreased, and potential investors are having less and less trust in the state policy. However, currently 
there is the well-established trend towards imbalance of the security environment and increase of the influence of 
foreign investors’ transnational and expansion policy aimed at sponsoring primary industries (agriculture, timber 
production, metallurgy). In conjunction with the critical decline in the innovation and investment activity, it increases 
the risks of further transformation of Ukraine into a mere supplier of raw materials for highly developed countries. 
Therefore the way out of this difficult situation is supposed to be in the investment-driven development based on 
the endogenously oriented economic growth. The main sources and reserves of the investment-driven develop-
ment in the context of economic crisis include as follows: financial resources withdrawn to offshore companies, 
shadow resources, household savings, investment lending, government expenditures. The concept approaches of 
crisis management of investment processes and the mechanism of its implementation into state investment policy 
are developed. Influence of international, macroeconomic, innovation and financial factors on cyclical dynamics of 
the investment crisis are analyzed. Crisis regulation of the Ukraine’s investment processes is evaluated, and its 
shortcoming is discovered. The organizational and economic approaches to the implementation of investment pro-
grams are developed based on their iterative interaction with a long-term strategy of socio-economic development 
in conditions of economic crisis. Key targets of crisis management of investment processes in the national economy 
there should be an adhering to an ideal balance of internal and external investments and establishing the high-tech 
economic structure. 

Keywords: crisis management, investment processes, investment policy, investment crisis, economic crisis.
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ніх джерел інвестування із дотриманням порогових 
значень економічної безпеки держави. Основними 
джерелами і резервами ендогенізації інвестиційного 
розвитку в контексті забезпечення економічної без-
пеки є: фінансові ресурси, що виводяться в офшори; 
тіньові ресурси; заощадження домогосподарств; ін-
вестиційне кредитування; державні видатки [5, с. 54].

При цьому переважна більшість світової науко-
вої спільноти вбачає, що активна участь держави в 
інвестиційних процесах має ґрунтуватись на кейнсі-
анському підході. Цей підхід передбачає стимулю-
вання сукупного попиту шляхом реалізації політики 
зайнятості й зростання інвестицій за рахунок вну-
трішніх заощаджень [6].

Однак сучасні кризові процеси в національних 
господарствах супроводжуються глобальною не-
стабільністю нової якості та спричиняють руйнівні 
наслідки на інвестиційну сферу, що зумовлює необ-
хідність дослідження проблематики антикризового 
управління інвестиційними процесами з урахуван-
ням реалій сьогодення та глобальних дестабілізую-
чих чинників.

Метою статті є розробка нових підходів до ан-
тикризового управління інвестиційними процесами 
в національній економіці з урахуванням зовнішніх 
обмежень, спричинених глобальними дестабіліза-
торами.

Виклад основного матеріалу. Методологія ан-
тикризового управління національною економікою 
передбачає використання галузевого підходу до 
його впливу на кризові процеси та ситуації. Зага-
лом антикризове управління національної економі-
ки являє собою сукупність дій органів державного 
управління, спрямованих на упередження та захист 
соціально-економічної системи й окремих суб’єктів 
ринкових відносин від кризових ситуацій з метою 
стабілізації і адаптації соціально-економічної систе-
ми до умов, що змінюються. Антикризове регулюван-

ня національної економіки як функція антикризового 
управління здійснюється на всіх стадіях протікання 
кризи – від періоду зародження кризи до моменту ви-
ходу з неї, а також передбачає прогнозування криз 
та застосування превентивних заходів до моменту їх 
настання [7, с. 99–100]. 

Система антикризового управління інвестицій-
ними процесами в національній економіці перед-
бачає цілепокладання, ефективні суб’єктно-об’єктні 
зв’язки, дотримання загальних і специфічних прин-
ципів управління, оптимізацію функцій та ефективне 
використання широкого спектру методів та інстру-
ментів в межах чітко встановлених критеріїв ефек-
тивності (KPI) (рис. 1). При цьому загальним критері-
єм ефективності антикризового управління є ступінь 
використання потенційних можливостей безкризово-
го функціонування або швидкого і з найменшими ви-
тратами виходу з кризи [8]. 

Залежно від реакції на кризу застосовується пре-
вентивне, активне та реактивне антикризове управ-
ління. Найефективнішим є превентивне антикризове 
управління, оскільки воно дає змогу запобігти настан-
ню кризи за рахунок розробки та впровадження пре-
вентивних (упереджувальних) заходів, а у разі невід-
воротності настання кризи – вжити пом’якшувальних 
та упереджувальних заходів, заздалегідь розробити 
ефективну антикризову стратегію [8]. 

Глобальні дисбаланси, політична та економічна 
нестабільність природно призводять до стискання 
інвестиційної активності. У таких умовах необхідним 
є швидке реагування органів державного управління 
інвестиційною діяльністю на зміни макроекономічної 
динаміки – існує об’єктивна необхідність розширен-
ня інструментів державного регулювання інвестицій-
ної діяльності, які включали б не тільки регулюван-
ня грошової маси, банківського відсотка, валютного 
курсу, а й – стимулювання ефективного попиту. Дер-
жава прямими інвестиціями шляхом фінансування  
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Рис. 1. Система антикризового управління інвестиційними процесами
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державних проектів і програм має підтримувати 
розвиток економічно ефективних та соціально зна-
чущих галузей національного господарства та науко-
во-технічний сектор. 

Базисом інвестиційної політики має стати дер-
жавна інвестиційна стратегія як правовий документ, 
що забезпечує впорядкованість, комплексність, сис-
темність та поступовість впровадження регулюючих 
інструментів у період економіко-політичної неста-
більності та у період стабілізації економіки. Стратегія 
має включати чіткий план заходів державного регу-
лювання в усіх сферах національного господарства 
із визначенням термінів впровадження, виконавців. 

Державна інвестиційна стратегія в умовах еко-
номічної кризи має включати низку концептуальних 
положень, що забезпечуватимуть фінансову життє-
діяльність держави. Це стосується як політики залу-
чення іноземних інвестицій, так і процесів активізації 
внутрішнього інвестування.

Залучення прямих іноземних інвестицій можливе 
за умови створення законодавчого поля, у якому ма-
ють бути закріплені норми, що вирішують, по-перше, 
проблему експансії іноземного капіталу в стратегіч-
но важливі об’єкти, установи фінансової й страхової 
діяльності, по-друге – проблему захисту прав інвес-
торів, по-третє – проблему створення оптимально 
ефективної системи оподаткування, яка б стимулю-
вала нарощування інвестицій у високотехнологічні 
сектори економіки, інноваційні проекти та забезпечу-
вала б процеси деофшоризації.

Заходи з активізації ендогенних чинників інвести-
ційної діяльності мають базуватись на задіянні таких 
внутрішніх резервів: заощадження домогосподарств; 
кредитні ресурси банківської системи; капітали рези-
дентів, що виводяться в офшорні зони; кошти, що 
знаходяться у тіньовому обігу; фінансові потоки, що 
знаходяться у сфері спекулятивних фінансових і ва-
лютних операцій; державні запозичення; раціоналі-
зація галузевої, регіональної і технологічної структу-
ри інвестицій, що спричинить синергетичний ефект 
на зростання сукупних інвестицій. 

Перспективним є інвестування у створення на 
території України інноваційних та виробничих клас-
терів, що передбачає концентрацію зусиль держави, 
взаємопов’язаних виробників та науково-дослідних і 
конструкторських установ і реалізацію потенційних 
можливостей трансферу технологічних розробок 
у виробництво. У цьому зв’язку пріоритетним на-
прямом є інвестування проектів створення індустрі-
альних парків, що передбачає впровадження таких 
засобів їх державної підтримки: співфінансування 
інвестиційних проектів (зобов'язання держави з фі-
нансування проекту через різні способи фінансової 
підтримки); опосередковане зменшення витрат ін-
весторів, зокрема обслуговування парку (забезпе-
чення підготовки, проживання та доставка необхід-
них кваліфікованих кадрів, охорона промислових 
об'єктів, пільговий доступ до транспортної інфра-
структури тощо); надання податкових пільг (знижен-
ня податкових ставок, податкові канікули, перш за 
все з податків на прибуток і на майно, у тому числі 
на нерухомість, інвестиційний податковий кредит, 
податкова знижка, прискорений метод податкової 

амортизації, амортизаційна премія, звільнення від 
сплати ПДВ для обладнання, яке не виробляється 
в країні).

Виробничі та інноваційні кластери, технопарки, 
технополіси, індустріальні парки, мають стати голо-
вними акумулюючими центами інвестицій та іннова-
цій. Їх діяльність будується на основі принципів, від 
реалізації яких виграють і наука, і бізнес, і держава. 

Висновки. Антикризове управління інвестиційни-
ми процесами в національній економіці – це управ-
ління, що забезпечує недопущення розгортання 
інвестиційної кризи, яка зазвичай є складовою ма-
кроекономічної. Антикризове управління покликане 
сприяти запобіганню настання кризи – якщо криза 
відворотна та виявляти чинники, передбачати, про-
гнозувати кризу – якщо криза невідворотна; забезпе-
чувати пом’якшення перебігу кризи, нівелювання за-
гроз і ризиків, ліквідацію негативних наслідків кризи; 
антикризове планування та формування інвестицій-
ної антикризової стратегії; контроль за своєчасністю 
та ефективністю антикризових заходів та внесення 
коректив у антикризову політику з урахуванням до-
сягнутих результатів та зміни факторів зовнішнього і 
внутрішнього середовища. 

Сучасні процеси глобальної політичної та еко-
номічної нестабільності, спричинені пандемією ко-
ронавірусної інфекції, визначають необхідність упе-
реджувальних антикризових заходів в національній 
економіці.
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