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Інвестиції дуже важливі для прогресивного розвитку будь-якої 

економіки. Саме залучення інвестицій буде сприяти підвищенню 

конкурентоспроможності країни, розвитку нових технологій, розвитку 

експортного потенціалу та соціальної інфраструктури тощо. Так, в 

Україні існує ряд проблем щодо інвестиційної привабливості: незадо- 

вільна політична ситуація, загальний нестабільний стан економіки, 

корупція, відсутність чіткої державної стратегії щодо заохочення 

інвестицій, недосконале правове середовище. Але наша країна вже 

робить перші кроки до свого удосконалення, що підтверджує зростання 

Індексу інвестиційної привабливості. Тому необхідно в першу чергу 

вирішити проблеми, які заважають покращенню інвестиційного клімату, 

що призведе до збільшення інвестицій та дасть поштовх для переходу 

України до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ  

 

У сучасних умовах господарювання інвестиції є найважливішим 

засобом забезпечення умов становлення економіки країни і значно 

впливають на всі галузі господарської діяльності. Визначальною 
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передумовою розвитку національної економіки в Україні є іноземні 

інвестиції, а також вони виступають важливим індикатором умов 

підприємницької діяльності в країні. Саме тому, питання іноземного 

інвестування в Україні є актуальним.  

Іноземні інвестиції – всі види майнових та інтелектуальних цін- 

ностей, що вкладаються іноземними суб’єктами господарської діяльності 

в Україні, в результаті чого утворюється прибуток (доход) або досяга- 

ється соціальний ефект [1]. 

Іноземні інвестори – суб’єкти інших країн, які провадять інвести-

ційну діяльність на території України (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Види іноземних інвесторів 
Джерело: розроблено авторами за даними [2] 

 

Іноземні інвестиції стимулюють розвиток економіки та сприяють 

зростанню обсягів торгівлі обох країн, що є учасниками інвестиційної 

діяльності, відбувається обмін передовими технологіями та новітніми 

досягненнями, також інвестиції дають можливість впроваджувати зару- 

біжний досвід менеджменту, що є важливим фактором становлення і 

розвитку ринкових форм і методів господарювання. 

В Україні обсяг вкладень не забезпечує економічного зростання і 

навіть повноцінного відтворення. Економічна активність іноземних 

інвесторів в Україні незначна. Підтвердженням цього є динаміка прямих 

іноземних інвестицій за період 2014-2016 рр. (табл. 1). Перелік країн 

визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в 

економіку України. 

Загальна сума іноземних інвестицій на кінець 2016 року у порів- 

нянні з 2014 роком менше на 3069,9 млн. дол. США або на 7,5 %.  

В порівнянні з 2015 роком, в 2016 році прослідковується тенденція до 

зростання інвестицій, що в абсолютному значенні склало 1501 млн. дол. 

США або 4,2 %. Спостерігається зменшення іноземних інвестицій з 

більшості країн. Лише Велика Британія, Віргінські острови, Люксембург, 

Німеччина, США, Швейцарія збільшили вкладення коштів в 2016 році у 

порівнянні з 2015 роком, при цьому в 2015 році у порівнянні з 

2014 роком спостерігалось зменшення. З країн, що наведені в табл. 1, за 
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весь період що аналізується, спостерігалось збільшення інвестицій з 

Угорщини (на 177,5 млн. дол. США або на 29,9 %) і досить суттєве 

зростання інвестицій з Російської Федерації (на 2010,9 млн. дол. США 

або 86 %).  

 

Таблиця 1 
Прямі іноземні інвестиції із країн світу в економіці України  

на кінець 2014-2016 рр., млн. дол. США 

Показники 2014 2015 2016 

Приріст 

2016 до 

2014 

2016 до 

2015 

Усього 40725,4 36154,5 37655,5 -3069,9 1501,0 

Австрiя 1648,7 1559,8 1272,8 -375,9 -287,0 

Беліз 652,5 535,1 523,4 -129,1 -11,7 

Велика Британія 2153,4 1790,3 2046,3 -107,1 331,3 

Вiрґiнськi острови 

(брит.) 
1988,3 1715,0 1766,5 -221,8 51,5 

Iталiя 371,5 343,6 320,6 -50,9 -23,0 

Кiпр 12769,4 10239,5 9691,6 -3077,8 -547,9 

Люксембург 398,8 363,9 965,4 566,6 601,5 

Нiдерланди 6986,7 6184,7 5753,9 -1232,8 -430,8 

Німеччина 2105,2 1598,2 1606,6 -498,6 8,4 

Польща 808,6 758,3 760,4 -48,2 2,1 

Росiйська Федерацiя 2338,9 3036,9 4349,8 2010,9 1312,9 

США 701,6 634,1 698,8 -2,8 64,7 

Угорщина 593,2 614,9 770,7 177,5 155,8 

Франція 1394,6 1305,4 1294,3 -100,3 -11,1 

Швейцарiя 1391,5 1390,8 1467,3 75,8 76,5 

Джерело: розроблено авторами за даними [4] 

 

В залежності від відносин між інвестором, об`єктом інвестування та 

загальним економічним середовищем, залучення інвестицій може 

здійснюватися різними способами. Найважливіші серед них: додаткова 

емісія акцій, створення спільних підприємств, залучення коштів міжна- 

родних фінансових організацій [5].  

Проте залучення іноземного капіталу має як переваги, так і 

недоліки.  

До переваг слід віднести: 

 приплив іноземних інвестицій стимулює НТП; 

 забезпечує створення додаткових робочих місць; 

 сприяє інтеграції до міжнародних ринків капіталу; 
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 запровадження сучасних технологій; 

 підвищення рівня кваліфікації робочої сили та зайнятості; 

 організаційний та управлінський досвід; 

 збільшення рівня комплексного використання сировинних 

ресурсів [3]. 

Серед недоліків можна виділити:  

 посилення експлуатації сировинних ресурсів; 

 підвищення рівня конкуренції на ринку та витіснення внутрішніх 
виробників і постачальників; 

 відтік частини прибутків за кордон.  
До іноземної допомоги треба ставитися обережно, адже іноземний 

капітал мобілізує ресурси для забезпечення своїх потреб, іноземні 

компанії експортують свою продукцію і заважають аналогічному 

імпорту конкурентів, відбувається вивіз капіталу з країни транс- 

національними корпораціями після освоєння інвестицій, спостерігається 

відплив інтелектуального потенціалу за рахунок різниці в оплаті праці в 

Україні і високорозвинутих країнах [3]. 

Отже, залучення іноземних інвестицій є невід’ємною частиною 

розвитку національної економіки України, сприяючи її входженню у 

глобальне бізнес-середовище та підвищуючи інвестиційну привабливість. 

Україна являє собою інвестиційно-привабливу країну, яка потребує 

іноземних інвестицій, але для цього потрібно створити ефективну систе- 

му залучення іноземних інвестицій в державу, забезпечити відповідний 

сприятливий інвестиційний клімат, який повинен бути прозорим та 

зрозумілим для іноземного інвестора, та надати гарантії іноземним 

інвесторам щодо захисту їхніх прав і свобод, гарантії на отримання 

прибутку. У розпорядженні держави є ряд важелів, за допомогою яких 

можна стимулювати надходження іноземних інвестицій в Україну. 
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