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Процес залучення іноземних інвестицій є однією з форм розвитку будь-

якої країни, зокрема і України. Це питання є актуальним як на макрорівні 
(оскільки інвестиції збільшують обсяг фінансових ресурсів держави), так і на 
мікрорівні, оскільки вони фінансують розвиток технологій. Крім того, 
нарощування інвестицій незмінно призводить до росту національних доходів, 
що, у свою чергу, зумовлює підвищення зайнятості населення, як важливого 
показника соціального розвитку. Таким чином, інвестиції можуть 
розглядатися в якості дієвого економічного ефекту. Більше того, збільшення 
інвестицій в процесі зумовлює збільшення національного доходу суспільства, 
причому на величину більшу, ніж первісний ріст інвестицій [1, с. 40]. 

Існує дві думки стосовно впливу прямих іноземних інвестицій на 
економіку країни: 

− позитивна гіпотеза, відповідно до якої, інвестиції іноземних власників 
збільшують продуктивність праці місцевих фірм завдяки конкуренції, яка 
виникає між ними. Окрім цього, виникає додатковий попит на робочу силу, а 
також розвивається науково-технічна база українських підприємств, до яких 
залучають іноземний капітал; 

− негативна гіпотеза. Така думка стверджує, що через іноземні інвестиції 
створюється залежність української економіки від капіталовкладень інших 
країн. До того ж, негативним чинником може бути трансфер відсталих 
технологій та методів організації виробництва. За практикою, залучені 
інвестиції шукають дешеві місцеві ресурси, наслідком чого є економія від 
порушення технологій, норм безпеки тощо.  

Для аналізу стану залучення іноземних інвестицій пропонуємо 
звернутися до даних Державної Служби Статистики. Маємо такі дані станом 
на 31.12.2015 [3]. 

Динаміка залучення інвестицій до 2014 року була позитивною, а з 2014 
стала негативною. Більш того, у порівнянні із світовими показниками, в 
Україну залучають менше 1% у світовому потоці прямих іноземних 
інвестицій. Така цифра пояснюється сучасним політичним та економічним 
станом країни, а також тим, що серед європейських постсоціалістичних країн 
Україна сприймається як країна з найбільшим ризиком. За оцінкою 
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Європейського центру досліджень, підприємницький ризик інвестицій в 
Україну складає 80% [2]. 

 

Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції в Україну 2010-2015 рр. 
 
Також для аналізу стану залучення іноземних інвестицій в Україну 

необхідно звернути увагу на країни-інвестори. За даними Державної Служби 
Статистики, більше за інші країні в Україну інвестував своїх коштів Кіпр 
[4, с. 11]. Це, зокрема, може свідчити про непрозорість інвестиційної політики 
в Україні.  

Як висновок, необхідно наголосити на важливості залучення іноземних 
інвестицій для країн, які на певному етапі розвитку характеризуються кризою в 
сфері інвестування. Для України це питання є також нагальним, бо її 
підприємства отримують недостатню фінансову підтримку з боку держави для 
того, аби залишатися конкурентоздатними. Існують як переваги, так і недоліки 
іноземних інвестицій. Перевагою є стрімкий розвиток виробництва, у разі 
залучення новітніх технологій, та покращення фінансового потенціалу країни. 
Недоліком є можливість захоплення українського ринку товарів і послуг. За 
останніми даними стан залучення інвестицій в Україну є невтішним. Тому 
сучасна інвестиційна політика України повинна зазнати низки змін для того, аби 
процес залучення іноземного капіталу став більш відкритим. 
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