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ВСТУП
Формування та реалізація інвестиційного потенціалу економіки - це процеси,
які суттєво впливають на економічний розвиток країни і забезпечують прискорення
його темпів на довгострокову перспективу, особливо якщо вони мають
інноваційний характер. Успішність реалізації інвестиційного потенціалу у
стратегічних сферах (де реалізуються національні пріоритети) позитивно
позначається на макроекономічній стабільності та економічному розвитку країни.
Однак інвестиційні тренди, які склалися в останні роки у багатьох країнах
світу, свідчать про існування проблем не лише формування інвестиційного
потенціалу, а й ефективності його використання на внутрішніх і зовнішніх
інвестиційних ринках.
Тенденції до зниження ефективності реалізації інвестиційного потенціалу,
збільшення

дефіциту

інвестиційних

ресурсів

у вітчизняних підприємств

актуалізують дослідження питань, пов’язаних із оцінюванням інвестиційних
процесів, з метою формування достовірної інформаційної бази для управління
інвестиційною діяльністю, а також прогнозування темпів економічного розвитку
на середньострокову перспективу. Забезпечення належного інвестиційного
потенціалу має важливе значення для модернізації виробництва на інноваційній
основі.
Просторова поляризація розвитку регіональних виробництв, що розкрита в
класичних і сучасних теоретичних школах регіональної економіки, визначає
високу

поляризацію

соціально-економічної

розвиненості

територій.

Компенсаторні впливи можливі як за допомогою інструментарію державної влади,
так і на основі використання приватного капіталу.
Одним із рішень проблеми зниження просторової поляризації є розвиток
інвестиційних потенціалів регіонів.
В основі цієї ідеї – факт того, що розвиток інвестиційних потенціалів
розкривається через благополуччя підприємницької активності на території, що
призводить до розширення кордонів використання ресурсного, соціального,

виробничого потенціалів регіону. З’являються можливості до розширення кордонів
економічного співробітництва між регіонами і на рівні держави. Таким чином,
вирішення завдань забезпечення згладжування неоднорідності інвестиційних
потенціалів регіону має як регіональне, так і міжрегіональне значення.
Залучення прямих іноземних інвестицій є одним із пріоритетних напрямів
державної економічної політики більшості країн світу, в тому числі й України.
Прямі іноземні інвестиції є розвиненою формою міжнародного економічного
співробітництва і розглядаються як ефективний спосіб інтеграції національної
економіки у світове господарство. Світовий досвід свідчить, що без активного
залучення іноземного капіталу в країнах з трансформаційною економікою
неможливо здійснити структурну перебудову економіки, скоротити технологічну
відсталість та забезпечити її конкурентоспроможність на світовому ринку.
Для України в умовах дефіциту внутрішніх інвестиційних ресурсів іноземні
інвестиції є важливим джерелом стабілізації і подальшого розвитку національної
економіки. Прямі іноземні інвестиції дозволяють збільшити виробничі потужності
та ресурси, здійснити модернізацію та оновлення основних виробничих фондів,
запровадити

притаманні

ринковій

економіці

сучасні

методи

організації

виробництва, управління і маркетингу, покращити платіжний баланс шляхом
збільшення експорту та заміщення імпорту, збільшити надходження до бюджету у
вигляді податків, створити нові робочі місця, підвищити кваліфікацію трудових
ресурсів.
Разом з тим, ефективне функціонування та розвиток економіки будь-якої
країни безпосередньо залежить від економічного розвитку її регіонів. У свою чергу,
на економічний розвиток кожного регіону впливає кількість і ефективне
використання вкладених у нього коштів, тобто інвестицій, у тому числі й
іноземних, що й зумовлює актуальність обраної теми дослідження.
Об’єктом даної роботи є інвестиційний потенціал міста Києва. Предметом
— теоретичні та практичні засади промоції інвестиційного потенціалу.
Метою даної роботи є дослідження проблем інвестиційного потенціалу та
обґрунтування шляхів вирішення існуючих проблем.

Мета визначає основні завдання дипломної роботи:
1) розкрити сутність та необхідність інвестиційного потенціалу;
2) висвітлити інформаційне забезпечення дослідження інвестиційного
потенціалу;
3) провести критичний аналіз публікацій з проблематики інвестиційного
потенціалу;
4)

вивчити

методологію

розрахунків

(визначення)

інвестиційного

потенціалу;
5) розглянути динаміку інвестиційного потенціалу України;
6) провести аналітичну оцінку інвестиційного потенціалу м. Києва;
7) розглянути досвід країн ЄС у сфері інвестицій;
8) визначити проблеми залучення інвестицій в столиці;
9) обгрунтувати шляхи активізації інвестиційної діяльності в м. Києві.
Теоретичною і методологічною основами дослідження є діалектична теорія
пізнання процесів і закономірностей, дослідження промоції інвестиційного
потенціалу міста Києва.
Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку
використаних джерел.
В першому розділі підтверджено актуальність даної роботи, розкрито
сутність сутність та необхідність інвестиційного потенціалу. Левову частку уваги
в розділі присвячено дослідженню інформаційного забезпечення інвестиційного
потенціалу.

Задля

висвітлення

проблематики

державного

інвестиційного

потенціалу проведено критичний огляд наукових публікацій.
Другий розділ роботи присвячено аналізу інвестиційного потенціалу міста
Києва. Це, в свою чергу, дозволило ґрунтовніше вивчити особливості
інвестиційного потенціалу України, та міста Києва зокрема.
В третьому розділі досліджено досвід країн ЄС у сфері інвестицій.
Визначено проблеми залучення інвестицій в столиці. Для усунення та мінімізації
існуючих проблем, що виникають в ході інвестування подано та обґрунтовано
шляхи активізації інвестиційної діяльності в місті Києві.

Таким чином, у магістерській дипломній роботі здійснено теоретичне
узагальнення розуміння інвестиційного потенціалу і подано практичні заходи щодо
активізації інвестиційної діяльності в місті Києві.
Список використаної літератури налічує 70 джерел. В роботі подано
10 рисунків, 4 таблиці.
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