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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна, в поточних економічних умовах, які харак�

теризуються високою швидкістю змін, потребує розроб�

ки механізмів, які наплавлені на пристосування вітчиз�

няної економіки до світових стандартів та її скорішої

інтеграції у міжнаціональне господарство. Необхідно

зауважити, що вітчизняні підприємства здійснюють

свою роботу в умовах гострого дефіциту внутрішніх

інвестиційних ресурсів, необхідних для їх відновлення.

Тому вони потребують пошуку нових методів до залу�

чення іноземного капіталу, а це, в свою чергу, веде до

необхідності розробки нового механізму управління. До

того ж у сучасних умовах Україна не спроможна забез�
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печити соціально�економічний розвиток за рахунок

власних фінансових ресурсів і потребує притоку інозем�

ного капіталу. Ситуація ускладняється зростаючою кон�

куренцією на світових ринках капіталу. Формування

сприятливого інвестиційного клімату є одним із страте�

гічних завдань, що сьогодні стоять перед українською

державою, від реалізації якого залежить можливість

стабілізації національної економіки та її подальша соці�

ально�економічна динаміка.

АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Актуальним питанням залучення іноземних інвес�

тицій в економіку України і поліпшення її інвестиційного
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клімату присвячено чимало праць українських вчених,

зокрема Н.І. Гавриленко [7], В.П. Ільчук [7], А.В. Мер�

зляк [3], Н.Ю. Мущинська [5], Н.Б. Петрова [5], О.О. Су�

хий [6], Є.М. Сич [7], Л.Г. Чеканова [5], В.Г. Федоренко

[8] та ін.

Але, не зважаючи на чималу кількість праць присвя�

чених аналізу інвестиційного клімату України, існує не�

обхідність подальшого дослідження цього питання та

підвищення інвестиційної привабливості України в су�

часних несприятливих умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зовнішньоекономічна політика України спрямова�

на на створення сприятливого інвестиційного клімату

для залучення іноземних інвестицій. Слід зауважити, що

соціально�економічного відставання від розвинутих

країн породжує дефіцит власних інвестиційних ресурсів.

Реалізація концепції залучення інвестиційного капіталу

пов'язана з суттєвою структурною перебудовою всьо�

го промислового сектору та розробці нових технологій,

які мають вагомий вплив на сталий економічний розви�

ток.

Відповідно до чинного законодавства іноземні інве�

стиції трактуються як цінності, що вкладаються інозем�

ними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності

відповідно до законодавства України з метою отриман�

ня прибутку або досягнення соціального ефекту [1].

Залучення іноземних інвестицій дає змогу країні�

реципієнту отримати ряд вигод, основними з яких є

поліпшення платіжного балансу; трансфер новітніх тех�

нологій та ноу�хау; комплексне використання ресурсів;

розвиток експортного потенціалу і зниження рівня за�

лежності від імпорту; досягнення соціально�економіч�

ного ефекту (підвищення рівня зайнятості, розбудова

соціальної інфраструктури тощо) [3].

Україна ж має значний інвестиційний потенціал, зок�

рема: є одним з найбільших потенційно містких ринків в

Європі; володіє багатими природними ресурсами; має

високий рівень науково�дослідних розробок у багатьох

галузях науки і техніки та значний науково�технічний

потенціал; володіє значним сільськогосподарським по�

тенціалом (вигідне географічне розташування, сприят�

ливий клімат, родючі грунти); має добре розвинену

інфраструктуру. Окрім того, привабливість української

економіки для іноземних інвесторів грунтується на на�

явності відносно дешевої кваліфікованої робочої сили,

сформованій законодавчій базі з вирішення питань іно�

земних інвестицій, яка, зокрема, впроваджує національ�

ний режим діяльності для фірм з прямими інвестиція�

ми, посиленні зв'язків з країнами ЄС, членстві в СОТ

тощо.

Однак, попри ці суттєві переваги, інвестиційна при�

вабливість України сьогодні залишається низькою, оскі�

льки інвестиційний клімат в Україні є досить ризикова�

ним.

За даними Держстату у 2015 році в економіку Ук�

раїни іноземними інвесторами вкладено 3763,7 млн дол.

США та вилучено 891,3 млн дол. США прямих інвестицій

(акціонерного капіталу). Зменшення капіталу за раху�

нок переоцінки, утрат та перекласифікації, за даними

Держстату, за цей період становить 5245,8 млн дол.

США (у т. ч. за рахунок курсової різниці — 5024,3 млн

дол. США) [5].

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іно�

земних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку

України на 31.12.2015 року становив 43371,4 млн дол.

США.

На підприємствах промисловості зосереджено 30,6 %

загального обсягу прямих інвестицій в Україну, в уста�

новах фінансової та страхової діяльності — 27,3 %.

Десятка основних країн�інвесторів, на які припадає

83,0% загального обсягу прямих інвестицій (рис. 2).

До десяти регіонів: Дніпропетровської, Донецької,

Харківської, Київської, Луганської, Львівської, Одесь�

кої, Запорізької, Полтавської, Івано�Франківської об�

ластей та до м. Київ надійшло найбільше всього інвес�

тицій — 93,9 відсотка всіх залучених прямих іноземних

інвестицій [4].

Таке спрямування прямих іноземних інвестицій та

капітальних інвестицій в регіональному розрізі не сприяє

рівномірному соціально�економічному розвитку регіонів

та посилює подальше збільшення розриву у їх розвитку.
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Рис. 1. Обсяг прямих іноземних інвестицій, млрд доларів США
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Провідними сферами економічної діяльності, за

обсягами залучення капітальних інвестицій, у 2015

році залишаються: промисловість — 55,4 млрд грн.,

будівництво — 24,7 млрд грн., інформація та

телекомунікації — 17,6 млрд грн., сільське, лісове та

рибне господарство — 17,2 млрд грн., оптова та роз�

дрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і

мотоциклів — 12,7 млрд грн., транспорт, складське

господарство, поштова та кур'єрська діяльність —

10,7 млрд грн., операції з нерухомим майном — 5,9

млрд грн. Результати залучення іноземних інвестицій

в економіку України свідчать про нерівномірний роз�

поділ іноземних інвестицій по сферам економічної

діяльності (рис. 3).

Хоча в Україні в середньому третина іноземних інве�

стицій надходить у промисловість, однак в основному

фінансуються низькотехнологічні галузі та виробницт�

ва (металургія, загальна хімія, харчова промисловість).

Ще третина іноземних вкладень приходиться на фінан�

сову діяльність, яка хоч і є украй необхідною для

здійснення всіх видів господарської діяльності, не може

розглядатися реальною основою добробуту країни у

довгостроковій перспективі [4].

Отже, Україна залишається привабливою для інве�

стицій, водночас вона не знаходиться осторонь світо�

вих процесів, є достатньо інтегрованою у світове гос�

подарство і порушення макростабільності на зовнішніх

ринках має свій відголос в Україні.

У рейтингу інвестиційної привабливості країн світу

International Business Compass за 2015 рік, опублікова�

ному компанією BDO, Україна за рік піднялася на 20

позицій.

Україна в рейтингу розташовується на 89 місці і вхо�

дить до переліку країн, що показали найкраще зростан�

ня за рік, нарівні з Білоруссю і Латвією. У 2014 році наша

країна займала 109 місце [6].

Зазначені індекси формуються компанією BDO

спільно з Гамбургським інститутом світової еконо�

міки, і характеризують економічну і фінансову при�

вабливість різних країн світу на підставі трьох ос�
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Рис. 2. Основні країни�інвестори України
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Рис. 3. Розподіл капітальних інвестицій за сферами економічної діяльності
(у % до загального обсягу)
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новних показників: економічних, політичних і соціо�

культурних умов.

У рейтингу легкості ведення бізнесу, що його ук�

ладає Світовий банк, Україна посіла 83 місце і покра�

щила свої позиції на 4 пункти порівняно з минулим ро�

ком.

У доповіді Doing Business 2016 відзначається, що

ключовою реформою, яка сприяла підвищенню рейтин�

гу України, є спрощення реєстрації бізнесу. Так, у сфері

реєстрації підприємств Україна посіла 30�те місце та

покращила свої позиції на 40 пунктів порівняно з мину�

лим роком. В Україні скорочено час на реєстрацію

підприємства платником податків та скасовано збір за

державну реєстрацію бізнесу [7].

До основних причин, що сповільнюють розвиток

інвестиційного підприємництва та бізнесу в Україні, тре�

ба віднести насамперед такі: внутрішні політичні та еко�

номічні потрясіння, анексія Криму, військові дії на Дон�

басі, відсутність реформ, недієві правові рамки, коруп�

ція, обмеження на рух капіталу, інфляція, податковий

тягар, нерозвиненість інвестиційної інфраструктури,

недосконалість системи захисту іноземних інвестицій та

ін.

Для подальшого покращення інвестиційного кліма�

ту України актуальним на сьогодні є питання удоскона�

лення правової та організаційної бази для підвищення

дієздатності механізмів забезпечення сприятливого

інвестиційного клімату й формування основи збережен�

ня та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної

економіки.

ВИСНОВКИ
Залучення іноземних інвестицій, в порівнянні з

традиційними джерелами фінансування, дає додат�

кові можливості, що полягають у використання зару�

біжного організаційного та управлінського досвіду,

доступу до новітніх технологій, розвитку експортно�

го потенціалу підприємницьких структур та економі�

ки в цілому. Стає актуальним розробка методів та зап�

ровадження інструментів з управління інвестиціями з

метою здійснення організаційних перетворень та

впливу на формування нових економічних відносин у

вітчизняній економіці під впливом іноземного капіта�

лу. Зменшення протиріччя між національними інтере�

сами та інтересами іноземних інвесторів, збільшення

привабливості промислового сектору позитивно впли�

нуть на залучення капіталу та приведе до збільшення

іноземних інвестицій та реалізації вітчизняного інве�

стиційного потенціалу, розвиток якого стримується

чинниками переважно макроекономічного характеру.

Для підвищення інвестиційної привабливості націо�

нальної економіки, необхідно розробити стабільну,

розраховану на довгу перспективу державну політи�

ку у сфері іноземних інвестицій. Необхідним є також,

відповідно до державних цілей та пріоритетів, розро�

бити обгрунтовану державну стратегію залучення іно�

земних інвестицій.
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