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МЕХАНІЗМ ПІДВИщЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ 
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В ЭКНОМИКУ УКРАИНЫ

MECHANISM OF IMPROVING THE EFFECTIVNESS OF 
ATTRACTION OF FOREIGN INVESTMENT IN THE ECONOMY 

OF UKRAINE

В роботі досліджено роль та значення іноземних інвестицій для розвиту економіки країни. 
З метою визначення ефективності інвестиційної політики на сучасному етапі проаналізовано 
динаміку та структуру іноземних інвестицій в економіку України за 2011-2015 роки. Визначено 
основні причини зменшення обсягів інвестицій в економіку України та з’ясовано, що в багатьох 
секторах української економіки був відзначений спад в інвестиціях. Це зумовлюється тим, що, на 
сьогоднішній день, політична та економічна ситуація сповільнює ріст інвестиційної діяльності не 
тільки в державі, але і за її межами.

Проведений аналіз має стати підґрунтям розробки та впровадження ефективного 
організаційно-правового механізму залучення іноземних інвестицій, який у свою чергу 
забов’язаний включати законодавчо-правову базу, а також адміністративні структури, методи 
їх діяльності і використовуваний ними інструментарій залучення ПІІ. Основними складовими 
комплексного механізму залучення прямих іноземних інвестицій  визначено  інституціонально-
правовий, грошово-кредитний, бюджетно-податковий, територіально-організаційний механізми. 

Ключові слова: іноземні інвестиції, механізм залучення, динаміка, структура, інвестиційна 
політика, проблеми, перспективи.

В работе исследованы роль и значение иностранных инвестиций для развития экономики 
государства. С целью определения эффективности инвестиционной политики на современном 
этапе проанализирована динамика и структура иностранных инвестиций в экономику Украины 
за 2011-2015 годы. Определены основные причины снижения объемов инвестиций в экономику 
Украины и выяснено, что во многих секторах украинской экономики был отмечен спад  
в инвестициях. Это обусловлено тем, что, по сегодняшний день, политическая и экономическая 
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ситуация замедляет рост инвестиционной деятельности не только в государстве, но и за ее 
пределами.

Проведенный анализ должен стать основой разработки и внедрения эффективного 
организационно-правового механизма привлечения иностранных инвестиций, который в 
свою очередь должен включать законодательно-правовую базу, а также административные 
структуры, методы их деятельности и используемый ими инструментарий привлечения ПИИ. 
Основными составляющими комплексного механизма привлечения прямих иностранных 
инвестиций выступают институционально-правовой, денежно-кредитный, бюджетно-налоговый, 
территориально-организационный механизмы.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, механизм привлечения, динамика, структура, 
инвестиционная политика, проблемы, перспективы.

This paper is concerned with the investigation of a role and value of the foreign investments to the 
economic development of a state. It gives a detailed analysis of a composition of the foreign investment 
and investment behaviour in the economy of Ukraine within 2011-2015 years for the purpose of the 
performance measurement of the investment policy. The main reasons of decrease in the volumes 
of investment into economy of Ukraine are determined and it is found out that in many sectors of the 
Ukrainian economy was marked by a decline in investment. This is due to the fact that, to date, the political 
and economic situation slows the growth of investment not only in the country but also abroad.

The carried out analysis must be a basis for the development and the efficient introduction into force 
of a legal and institutional mechanism for the attraction of foreign investments , which in turn should 
include legislative and regulatory framework, as well as administrative structures, methods of work and 
the tools they use to attract foreign direct investment. The main components of the complex mechanism 
of attracting foreign direct investment are the institutional and legal, monetary, fiscal, territorial and 
institutional mechanisms. , which in turn should include legislative and regulatory framework, as well as 
administrative structures, methods of work and the tools they use to attract foreign direct investment. The 
main components of the complex mechanism of attracting foreign direct investment are the institutional 
and legal, monetary, fiscal, territorial and institutional mechanisms. 

Keywords: foreigninvestments, mechanism for the attraction, investment behavior, composition of 
investment, investment policy, problems and outlooks.

Вступ. Актуальність дослідження проблем залучення іноземного капіталу зумовлена 
необхідністю підйому економіки на основі зміцнення її інвестиційної бази. Соціально-економічний і 
політичний розвиток України на сучасному етапі спрямований на формування розвиненої відкритої 
ринкової економіки. Cоцiально-економiчний i полiтичний pозвиток Укpаїни на cучаcному етапi 
cпpямований на фоpмування pозвиненої вiдкpитої pинкової економiки. Також найважливiшою 
умовою залучення заpубiжних iнвеcтицiй в нашу кpаїну є фоpмування ефективного  механiзму 
пiдвищення ефективноcтi залучення iноземних iнвеcтицiй в економiку Укpаїни та пiдвищення piвня 
iнвеcтицiйної пpивабливоcтi. Актуальність теми дослідження визначається також необхідністю 
залучення іноземних інвестицій для вирішення як стратегічних, так і поточних завдань фінансово-
економічного і соціального розвитку України. 

Слід зазначити, що питання, пов’язані з формуванням ефективної інвестиційної політики 
держави та дієвого механізму залучення іноземних інвестицій в економіку Українирозглядається 
в роботах таких вчених, як В.В. Пилипів [6], Г. Коваль [5], О.О. Бондаренко та К.С. Нижник [3],  
Л.О. Чернишова та В. В. Сазанова [8] та інших.

Однак у зв’язку із загостренням політичної та економічної кризи, продовженням військових 
дій на Сході, та викликаним цими явищами різким скороченням обсягів іноземних інвестицій 
доцільність подальшої наукової розробки проблеми іноземних інвестицій залишається незмінною. 

Постановка завдання. Такий стан проблеми детермінує потребу аналізу особливостей 
залучення іноземних інвестицій в економіку України на сучасному етапі та розроблення ефективного 
та діючого механізму інвестиційної політики. Теоретичні висновки мають бути зроблені з позицій 
збереження надбань сучасної економічної науки. 

Мета статті – проаналізувати особливості залучення іноземних інвестицій в українську еконо-
міку і розробка науково-обґрунтованих рекомендацій щодо формування і вдосконалення механіз-
му залучення іноземних інвестицій. 

Методологія. У процесі роботи використовувалися такі загальнонаукові та спеціальні методи  
і прийоми дослідження, як теоретичний аналіз і синтез, методи групування, моделювання, по-
рівняння, економіко-статистичні, графічні, а також методи систематизації та наукового узагальнення.
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Результати дослідження. Терміни «інвестиції», «інвестування», «інвестиційний процес», 
«інвестиційна діяльність», «інвестиційна політика» стали вживатись у нашій країні порівняно 
нещодавно. Інвестиції– грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вкладають в об’єкти 
підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального 
ефекту; капітальні вкладення в розвиток виробництва чи невиробничі сфери [4, с. 187].

Іноземні інвестиції – це цінності, що іноземні інвестори вкладають в об’єкти інвестиційної 
діяльності в Україні з метою одержання прибутку або досягнення соціального ефекту [3, с.90].

Найбільш раціональною та ефективною формою іноземних інвестицій є прямі іноземні 
інвестиції, тобто довгострокові фінансові вкладення в національну економіку.

Прямі іноземні інвестиції – «інвестиції, що викликають тривалий інтерес до підприємства, яке 
діє за межами економіки інвестора». Згідно з методологією МВФ ПІІ – це закордонні інвестиції 
розміром понад 40 % статутного капіталу, що надає зацікавленій стороні право на участь в управлінні 
підприємством  [5, с.49].

Як зазначає В. В. Пилипів, прямі іноземні інвестиції (ПІІ) являють собою прямі капіталовкладення, 
що здійснюються іноземними (міжнародними) операторами в юридичні особи певної країни[6, с.5]. 

Аналіз світового досвіду підтверджує, що іноземні інвестиції допомагають вирішенню проблеми 
недостатності власних грошей як джерела фінансування. При їх ефективному використанні 
країна може не тільки компенсувати нестачу внутрішніх інвестиційних ресурсів, а ще й підвищити 
ефективність виробництва та конкурентоспроможності вітчизняної продукції завдяки введенню 
новітніх технологій та аналізу прогресивного досвіду управління інших країн світу [8, с.62].  

Основне завдання іноземних інвестицій полягає не тільки в забезпеченні додаткових фінансових 
вкладень в економіку, але і в задоволенні потреби приймаючої країни в нових прогресивних методів 
праці і засоби виробництва. При цьому в країні-реципієнті формуються нові виробничі відносини, що 
дозволяють більш ефективно використовувати наявний іноземний капітал. Збільшення іноземних 
інвестицій є не тільки базисом відновних процесів, але і фактором зниження безробіття, зростання 
податкових надходжень до бюджетів, підвищення рівня менеджменту, посилення конкуренції в 
національній економіці, розвитку соціальної сфери.

Розглянемо  прямі іноземні інвестування  за період з 2011 по 2015 роки, за даними Державної 
Служби Статистики України. На рис.1 представимо динаміку інвестицій в економіку України за 
досліджуваний період:

Рис.1. Прямі іноземні інвестиції у Україну за 2011-2015 роки [2]

Отже, як бачимо з рис. 1, загальний обсяг іноземних інвестицій у 2011 році становив  
49362,3 млн. дол., у 2012 році відповідно – 54462,4 млн. дол., у 2013 році  58156,9 млн. дол., 
тобто слід відмітити, що протягом трьох років, до 2014 р., надходження ПІІ було регулярними 
та стабільними. Темпи росту іноземних вкладень  у 2012 та 2013 роках відповідно до 2011 року 
становили 110,3% та 117,8%.

Починаючи з 2014 року загальний обсяг іноземних інвестицій скоротився проти 2011 року на 
3446,3 млн. дол. і становив 45916 млн. дол., у 2015 році скорочення проти 2011 року становить 
5990,9 млн. дол., і становить – 43371,4 млн. дол.  Відповідно темпи росту у 2014 та 2015 роках 
становили 93,0% та 87,9%
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Причин такого сповільнення багато: стан війни у якому  перебуває  Україна,  макроекономічне 
гальмування,  зупинення  низки  промислових підприємств,  стрімка  девальвація  та  інфляція, зни-
ження рівня споживання.

Важливою складовою аналізу інвестиційних процесів є дослідження географічної структури 
залучених інвестицій. Відмітимо, що остання формується під впливом багатьох чинників, серед 
головних – розвиток зовнішньоекономічних  зв’язків  зі  стратегічними партнерами (до 2002 р. цим 
партнером були США та Росія, сьогодні головним стратегічним економічним партнером країни є 
ЄС) та потреба у диверсифікації  міжнародної  інвестиційної  діяльності. 

На рис. 2 наведемо розподіл прямих іноземних  інвестицій в Україну за основними країнами – 
інвесторами протягом 2013-2015 років.

Рис. 2. Розподіл прямих інвестицій в Україну за основними країнами-інвесторами  
(у% до загального обсягу)[2]

Якщо звернутися до структури основних країн-інвесторів у вітчизняну економіку, то слід 
зазначити, що до десятки основних кpаїн-iнвеcтоpiв, які вкладають найбільше коштів в українську 
економіку i на які припадає понад 82% загального обсягу прямих іноземних iнвеcтицiй, входять 
такі країни, як Кiпp (обcяг iнвеcтицiй у 2015 p. – 11744,9 млн. дол.), Нiдеpланди (5610,7 млн. дол.), 
Нiмеччина (5414,3млн. дол.), Pоciя (3392,1 млн. дол.), Авcтpiя (2402,4 млн. дол.), Велика Бpитанiя 
(1852,5млн. дол.), Вipгiнcькi Оcтpови (1798,9 млн. дол.), Фpанцiя (1528,1 млн. дол.), Швейцаpiя 
(1364,2млн. дол.) та Iталiя (972,4). 

Не залишаються поза увагою особливостi iноземного iнвестування з огляду на походження 
основної частки вкладених капiталiв iз офшорних зон. На цi країни припадає понад 58 % накопичених 
у вiтчизнянiй економiцi прямих iноземних iнвестицiй. 

Сформована ситуація не є сприятливою, так як в основному ПII надходять з офшорних 
юрисдикцiй, i по сутi не є iноземними.

Зокрема, тільки частка Кiпру в сукупних обсягах ПII в Україну становила 27,7 %, при цьому вона 
дещо знизилася порiвняно з 2013 р., коли становила 33,3%. 

Забезпечити залучення ПII в економiку України в масштабах i структурi, що вiдповiдають 
зростаючим потребам та iнтересам країни, а також національним i регіональним пріоритетним 
цілям, неможливо без вдосконалення організаційно-економічного механізму їх регулювання та 
залучення, що включає законодавчо-правову базу, а також адміністративні структури, методи їх 
діяльності i використовуваний ними інструментарій залучення ПII. 

Механізм регулювання та залучення ПII слiд розглядати як сукупність заходів та інструментів, 
спрямованих не тільки на стимулювання припливу ПII в країну, але й на оптимізацію цього процесу –  
упорядкування структури, форм i спрямованості іноземних інвестицій у відповідності з потребами i 
стратегічними інтересами нашої країни. 

Основними складовими комплексного механізму залучення прямих іноземних інвестицій  ви-
ступають  інституціонально-правовий, грошово-кредитний, бюджетно-податковий, територiально-
органiзацiйний механізми (рис. 3). 
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Рис. 3. Характеристика основних складових комплексного механiзму залучення  
прямих iноземних iнвестицiй [2]

Iнституцiйно-правовий механiзм покликаний забезпечити формування належного правового 
середовища, необхiдного для залучення iноземних iнвестицiй з урахуванням нацiонального та 
свiтового досвiду, а також мiжнародних зобов’язань України. 

Однiєю з найважливiших складових механiзму є грошово-кредитний механiзм, метою яко-
го є формування ефективної нацiональної й регiонально полiтики щодо фiнансової пiдтримки 
iнвестицiйної дiяльностi, що потребує узгодження усiх видiв економiчної полiтики. Одними з осно-
вних факторiв розширення масштабiв iнвестицiйної дiяльностi є стимулювання довгострокового 
банкiвського кредитування реального сектора економiки i залучення коштiв населення. Рiшення 
цiєї задачi вимагає впровадження механiзму ефективного захисту прав кредиторiв i прозорого 
порядку реалiзацiї заставного майна, пiдвищення рiвня концентрацiї банкiвського капiталу, сти-
мулювання залучення грошових внескiв населення, уведення механiзму iпотечного кредитування, 
стимулювання надходження iноземного капiталу в банкiвську сферу [7, с.148].

Бюджетно-податковий механiзм передбачає вдосконалення фiскального стимулювання 
iнвестицiйної дiяльностi та амортизацiйної полiтики, а також збiльшення обсягiв амортизацiйних 
вiдрахувань для здiйснення iнвестицiйної дiяльностi в промисловому секторi економiки, зокре-
ма, через використання прискореної амортизацiї. Податкова полiтика України має перейти вiд 
домiнування фiскальних прiоритетiв до реалiзацiї стимулюючого потенцiалу у спосiб надання 
податкових пiльг i преференцiй для промисловостi. 

Одним iз основних напрямiв удосконалення територiально-органiзацiйного механiзму є 
створення певних преференцiйних умов на окремих територiях. У свiтовiй практицi особливу 
увагу придiлено таким iнструментам i механiзмам державної iнвестицiйної полiтики, як спецiальнi 
правовi режими економiчної дiяльностi, що передбачають застосування для частини суб’єктiв 
господарювання впродовж визначеного часу особливих, вiдмiнних вiд загальнонацiонального 
режиму, бiльш преференцiйних умов дiяльностi.

Висновки. Наукова новизна дослiдження полягає в систематизацiї результатiв аналiзу 
особливостей iнвестицiйної полiтики держави на сучасному етапi та розробленнi на основi 
проведеного аналiзу комплексного механiзму залучення прямих iноземних iнвестицiй, що дозво-
ляє узагальнити ряд висновкiв: 

1.  Залучення прямих iноземних iнвестицiй а економiку України повинно бути одним iз 
прiоритетних напрямiв розвитку української економiки. Ефективнiсть i стан iнвестицiйної дiяльностi 
в Українi залежить, перш за все, вiд вiдповiдної державної i регiональної iнвестицiйної полiтики, 
результативнiсть якої зумовлюється наявнiстю чiткого органiзацiйно-економiчного механiзму її 
реалiзацiї.

2.  Аналiз обсягу, динамiки, регiональної та галузевої структури прямих iноземних iнвестицiй 
в українську економiку за останнi роки свiдчать про те, що вони не стали повноцiнним джерелом 
iнновацiйного розвитку. За останнi три роки потiк iноземних iнвестицiй в економiку зменшився, що 
було спричинене глобальними кризовими явищами та нестабiльнiстю економiки України. Хоча в 
деякi галузi обсяг iноземних iнвестицiй збiльшується (харчова, хiмiчна промисловiсть; виробництво 
меблiв та ремонт машин).

3.  Для того щоб зростали обсяги i поширювалося застосування iноземних iнвестицiй, потрiбно 
здiйснити оцiнку впливу факторiв iнвестицiйного середовища та клiмату на iнвестицiйнi процеси. 
Досягнення високого рiвня iнвестицiйної привабливостi – це непростий, а часто дуже трудомiсткий 
процес, що потребує в окремих випадках серйозної мобiлiзацiї зусиль. Iнвестицiйна привабливiсть 
не формується вiдразу, для її розвитку потрiбно наявнiсть багатьох факторiв – вiд географiчного 
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розташування трудових   ресурсiв до рiвня розвиненостi iнфраструктури та соцiально-полiтичної 
обстановки в данiй країнi. Україна, по ряду показникiв, є iнвестицiйно-привабливою країною. Разом 
з тим, динамiка надходження iноземних iнвестицiй у вiтчизняну економiку свiдчить, що iнвестицiйна 
привабливiсть нашої країни недостатньо висока. Особливо гостро ця проблема проявляється в 
умовах соцiально-економiчної та економiчної кризи.

Результати дослiдження мають теоретичне та практичне значення, оскiльки можуть бути 
використанi з метою створення умов для реалiзацiї ефективної iнвестицiйної полiтики та активiзацiї 
iнвестицiйного процесу в Українi на етапi виходу з кризи.

Результати дослiдження можуть бути використанi в перспективних подальших наукових 
розробках при вивченнi проблем пiдвищення ефективностi iнвестицiйної полiтики держави, зокре-
ма обґрунтування методологiчних основзалучення iноземних iнвестицiй в економiку України.
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