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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
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Львівський національний університет імені Івана Франка

В статті проаналізовано особливості залучення інвестицій в економіку України. Розглянуто класифіка-
цію інвестицій. Зазначається, що інвестування стало основним фактором розвитку економічних процесів.  
Підкреслюється, що країна потребує залучення іноземних інвестицій, оскільки більшість країн світу мають 
обмежені внутрішні ресурси, тому залучення іноземного капіталу є невід’ємною складовою зовнішньоеконо-
мічних відносин будь-якої країни. Розглядається також особливості залучення державних інвестицій.
Ключові слова: інвестиції, іноземні інвестиції, економіка, державні інвестиції, інвестиційні ресурси,  
економічні процеси, зовнішньоекономічна діяльність.

Постановка проблеми. За роки незалеж-
ності України у процесі економічного роз-

витку інвестиції виконували низку важливих 
суспільних функцій, спираючи певній трансфор-
мації галузевої структури української економки.

Ефективне управління економікою з боку 
держави є важливою передумовою підвищення 
якості функціонування всіх сфер життєдіяльнос-
ті, торкаючись при цьому й інвестиційної діяль-
ності. Як відомо, економічні процеси складаються 
з фаз, тобто розвиток безпосереднього вироб-
ництва, розподілу, обміну і споживання та дією 
зумовлених цими процесами спільних законів 
і властивих їм суперечностей [1, с. 480]. Проте 
складність і багатогранність питань, пов’язаних 
із залученням інвестицій в економіку регіонів 
України, зумовлює необхідність визначення на-
прямів удосконалення стратегічного управління 
розвитком інвестиційного потенціалу регіонів 
України.

Особливої гостроти проблеми інвестування 
в Україні набувають саме зараз, коли українське 
суспільство, а не лише національна економіка, 
опинилось у стані загострення та поглиблення 
кризових явищ.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Серед вітчизняних дослідників, які займаються 
дослідженням і вдосконаленням теоретико-мето-
дологічних і практичних основ функціонування 
механізмів залучення інвестицій та їх розвит-
ку є: О. Амосов, С. Біла, В. Бодров, В. Воротін, 
С. Гуткевич, Б. Данилишин, О. Дацій, А. Дєгтяр, 
В. Дорофієнко, В. Золотарьов, М. Корецький, 
О. Коротич, М. Латинін, В. Мамонова, Н. Мель-
тюхова, А. Мерзляк, І. Михасюк, О. Мордвінов, 
Г. Одінцова, Ю. Шаров та інші. Причини низь-
кого рівня інвестиційної активності досліджува-
ли В.М. Герзанич, В.В. Козик. Авторивизначають 
різні підходи до вирішення проблеми залучення 
іноземного інвестування задлярозвитку націо-
нальної економіки взагалі.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Проблеми залучен-
ня інвестицій є надзвичайно актуальними на 
сьогодні і займають чільне місце в наукових дис-
кусіях та у працях відомих вітчизняних науковців.  

Аспекти складної і багатогранної проблеми ефек-
тивності інвестиційної діяльності, особливо на 
регіональному рівні, з’ясовані і отримали належ-
не обґрунтування. Проте багато положень мають 
суперечливий характер і залишаються відкрити-
ми для наукової дискусії. Тому питання регіо-
нальної політики держави в царині інвестиційної 
діяльності є надзвичайно актуальними на сьогод-
ні і займають чільне місце в наукових доробках 
відомих, вітчизняних і зарубіжних вчених.

Мета статті. Визначення ролі інвестицій 
в розвитку економіки України та на регіонально-
му рівні, втому числі. Дана мета викликала необ-
хідність вирішити наступні завдання: 

– проаналізувати суть і види інвестицій;
– дослідити сучасний стан інвестиційних 

процесів в Україні;
– розглянути проблеми та перспективи акти-

візації іноземних інвестицій в економіку України;
– проаналізувати проблеми залучення ін-

вестицій в економіку України.
Виклад основного матеріалу. Економіка Укра-

їни перебуває в складній економічній ситуації, 
яка зберігає тенденції до погіршення внаслідок 
окупація Криму, продовження військових дій на 
сході, та загострення внутрішньої економічної 
кризи.

 Не секрет, що залучати інвестиції в економі-
ку держави, звичайно ж є вигідніше, ніж брати 
кредити. Однак такі чинники, як корупція, не-
стабільність валюти й гальмування реформ, від-
лякують інвесторів. Зокрема, статистичні дані 
свідчать, що в 2017 р. приплив прямих інозем-
них інвестицій впав більш ніж удвічі порівняно 
з 2016 р. [2].

Ситуація в 2018 року трохи покращилася, 
Україна навіть піднялася в рейтингу інвести-
ційної привабливості країн світу. Очевидно це 
пояснюється тим, зокрема, що Верховна Рада 
ухвалила законопроект, що спрощує залучення 
іноземних інвестицій [2]. 

Очевидно, важливу роль у створенні сприят-
ливих умов для розвитку української економіки 
мали б відігравати інвестиції. Поняття «інвести-
ції» (від латинського – invest) означає одягати, 
вкладати. 
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Поняття інвестиції є багатозначним, інвести-

ції – всі види майнових та інтелектуальних цін-
ностей, що вкладаються в об'єкти підприємниць-
кої та інших видів діяльності, у результаті якої 
створюється прибуток або досягається соціаль-
ний ефект [2].

Інвестиційна діяльність являє собою сукуп-
ність практичних дій юридичних осіб, держави 
та громадян щодо реалізації інвестицій. Нинішня 
правова система України складається з більше 
ніж 100 законів та інших нормативних актів, що 
регулюють інвестиційну діяльність. Серед них 
слід насамперед відзначити Закон України «Про 
інвестиційну діяльність», Закон України «Про 
іноземні інвестиції», Закон України «Про дер-
жавну програму заохочення іноземних інвести-
цій в Україні», Закон України «Про цінні папери 
та фондову біржу», які створюють правову осно-
ву інвестиційної діяльності [3, c. 21].

Об’єктами вкладення інвестицій є: галузі еко-
номіки та підприємництво; фінансовий сектор; 
соціальні програми та сектор державного управ-
ління (рис. 1.1).

Органи управління інвестиційними процеса-
ми ведуть системну роботу щодо розвитку під-
приємництва шляхом державного регулювання 
інвестиційної діяльності. Система регулювання 
умов інвестиційної діяльності включає пряме 
управління інвестиціями, регулювання умов ін-
вестиційної діяльності, так зване опосередковане 
управління та контроль як учасниками інвести-
ційного процесу, так і суб’єктами.

Пряме управління інвестиціями, що здійсню-
ється державними органами влади та органами 
місцевого самоврядування, передбачає низку за-
ходів як в організаційному плані, так і у сфері 
планування, фінансування та прогнозування.

Державні інвестиції фінансуються за рахунок 
державного бюджету, емісії грошей, внутрішніх 
державних позик, а також за рахунок прибутків 
державних підприємств і зовнішніх позик.

Відповідно до Закону України «Про інвес-
тиційну діяльність» державне регулювання ін-
вестиційної діяльності здійснюється у таких 
формах: пряме управління державними інвести-
ціями; регулювання умов здійснення інвести-цій-
ної діяльності, що включає організаційно правові, 
економічні, грошово-кредитні методи; контроль 
за законністю здійснення інвестицій усіма учас-
никами інвестиційної діяльності [4]. 

Державне пряме регулювання інвестиційних 
процесів включає: прогнозування і планування 
обсягу державних інвестицій; визначення умов 
та виконання конкретних дій щодо державного 
інвестування; розміщення державних замовлень 
та контроль за їх виконанням

Іноземні ж інвестиції – це реалізація вивозу 
підприємницького капіталу в країни-реципієнти. 
У Законі України «Про режим іноземного інвес-
тування» іноземні інвестиції визначаються як цін-
ності, що вкладаються іноземними інвесторами 
в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до 
законодавства України з метою отримання при-
бутку або досягнення соціального ефекту [5, с. 56]. 

Класифікаційні ознаки інвестицій та їх складо-
ві наведено в табл. 1.1. До класифікаційних ознак 
належать: таксономічний рівень, об’єкт вкладен-
ня, характер участі інвесторів в інвестиційному 
процесі, період інвестування, форма власності 
інвесторів, регіональна ознака, напрям відтворен-
ня капіталу, цілі інвестування, вибір інвестицій-
ної стратегії, періодичність вкладень, характер 
взаємозв’язків, характер і періодичність доходу, 
сфера впровадження, причини, що зумовлюють 
необхідність інвестицій рівень інвестиційного ри-
зику і організаційна форма (див. табл. 1.1).

Слід зазначити, що залучення іноземних ін-
вестицій дає змогу країні-реципієнту отримати 
ряд вигод, основними з яких є поліпшення пла-
тіжного балансу; трансфер новітніх технологій 
та ноу-хау; комплексне використання ресурсів; 
розвиток експортного потенціалу і зниження 
рівня залежності від імпорту; досягнення соці-
ально-економічного ефекту (підвищення рівня 
зайнятості, розбудова соціальної інфраструк-
тури тощо). Водночас, використання іноземних 
інвестицій для країни є потенційним джерелом 
загроз, таких як експлуатація сировинних ре-
сурсів та забруднення навколишнього природ-
ного середовища, підвищення рівня залежності 
країни від іноземного капіталу, зниження рівня 
конкурентоспроможності вітчизняних товарови-
робників, трансфер капіталу за кордон [6]. 

В Україні іноземні інвестиції є визначальною 
передумовою розвитку національної економіки 
та важливим індикатором умов підприємницької 
діяльності, саме тому виникає необхідність зо-
середити увагу на питаннях іноземного інвесту-
вання. Особливої гостроти проблеми іноземного 
інвестування набувають саме зараз, коли україн-
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Рис. 1.1. Класифікація об’єктів інвестиційної діяльності
Джерело: складене автором
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ське суспільство, а не лише національна економі-
ка, опинилось у стані загострення та поглиблен-
ня кризових явищ.

Надходження прямих іноземних інвестицій 
в економіку України (акціонерного капіталу не-
резидентів) за 2017 рік склали 1,871 мільярда до-
ларів, повідомляється на сайті Державної служ-
би статистики України

Статистичні дані стверджують, що в 2017 р.  
найбільший обсяг інвестицій надійшов 
з Кіпру (9925,4 мільйонів доларів), Нідерландів  
(6326,1 мільйона доларів), Великобрита-
нії (2155,8 мільйона доларів), Німеччини 
(1741,0 мільйо на доларів) (табл. 1.2).

Таблиця 1.2
Прямі інвестиції (акціонерний капітал)  

з країн ЄС в економіці України

 

Обсяги прямих 
інвестицій  

на 01.07.2017  
(млн.дол. США)

У % до 
підсумку

Всього з країн ЄС-28 27387,3 100,0
Кіпр 9925,4 36,2
Нідерланди 6326,1 23,1
Велика Британія 2155,8 7,9
Німеччина 1741,0 6,4
Франція 1334,1 4,9
Австрія 1307,3 4,8
Люксембург 988,2 3,6
Польща 1800,4 2,9
Угорщина 791,6 2,9
Інші країни ЄС 2017,4 7,3
Довідково:   
Всього в Україні 38981,5 Х
Всього з країн ЄС-15 15134,0 Х

Рис. 1.2. Прямі інвестиції (акціонерний капітал)  
з країн ЄС в економіці України.

Джерело: [7]

Найбільший обсяг інвестицій: 34,6%, спря-
мований на фінансову та страхову діяльність, 
28% – у промисловість, 9,5% – в оптову і роз-
дрібну торгівлю, 6,3% – в операції з нерухомістю.

З країн ЄС у 2017 році в Україну надій-
шло $1244 млн. прямих іноземних інвестицій 
(ПІІ), з інших країн світу – $627,2 млн. За на-
копичувальним підсумком, станом на 1 січня 
2018 року, акціонерний капітал нерезидентів 
в Україні дорівнював $39144 млн. (з країн ЄС – 
$27465,5 млн., з інших країн – $11678,5 млн.), що 
виявилося на 4,3% більше показника початку 
року ($37513,6 млн.). До основних країн-інвес-
торів України належали Кіпр – $10008,6 млн., 
Нідерланди – $6292,9 млн., Російська Федера-
ція – $4598,4 млн., Велика Британія – $2169 млн. 
та Німеччина – $1792,6 млн. [8].

Найбільші обсяги надходжень прямих ін-
вестицій на звітний період (за накопичуваль-
ним підсумком) були спрямовані до підприємств 
промисловості – $10685,6 млн., установ та ор-
ганізацій, що здійснюють фінансову та страхо-
ву діяльність, – $10213,3 млн., а також оптової 
та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспорт-
них засобів – $5140,8 млн. [8].

Отже, найбільше залучення інвестицій в Укра-
їну було у 2014 році – 53704 млн. дол., най-
меншу кількість ми спостерігаємо у 2016 р. –  
36154,5 млн. дол., за 2017 р. інвестиції зросли на 4,3%. 

Інвестиційні ресурси відіграють вагому роль 
у розвитку регіонів. Зупинимось на питанні фор-
мування інвестиційних ресурсів регіону. Фор-
мування інвестиційних ресурсів регіону – важ-
ливий напрямок економічної діяльності органів 
управління регіоном. До інвестиційних ресурсів 
регіону належить:

– бюджети всіх рівнів;
– фінанси господарюючих суб’єктів відпо-

відної території;
– державні та цільові фонди;
– кредитні ресурси;

Таблиця 1.1
Класифікація інвестицій

Класифікаційна ознака Класифікація
1 2

За таксономічним рівнем Макрорівневі,мезорівневі, макрорівневі
За об’єктом (формою) вкладення Реальні, фінансові
За характером участі інвесторів  
у інвестиційному процесі Прямі, Портфельні

За періодом існування Короткострокові, середньострокові, довгострокові
За формами власності інвесторів Приватні,державні, іноземні, спільні
За регіональною ознакою Внутрішні, зовнішні
Залежно від вибору інвестиційної стратегії Валові, чисті
За періодичністю вкладень Ординарні, неординарні

За цілями інвестування

Спрямовані на скорочення витрат, з метою підвищення вартості 
бізнесу, з метою одержання доходу від розширення діяльності, 
які сприяють виходу на нові ринки збуту, спрямовані на 
диверсифікацію бізнесу.

За характером взаємозв’язків Незалежні,залежні, альтернативні, взаємовиключні, інвестиції, 
пов’язані між собою відносинами заміщення.

За характером і періодичністю доходу Регулярні,нерегулярні, ануїтетні, консервативні, 

За рівнем інвестиційного ризику Високоризикові, середньо ризикові, низько ризикові, 
безризикові.

За організаційними формами Інвестиційний проект, інвестиційний портфель
Джерело: складене автором, на основі джерел [3; 4; 5; 6]
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– іноземні інвестиції;
– внутрішні запозичення у населення.
Досить близько до питання інвестиційного за-

безпечення регіону є питання фінансової самостій-
ності останнього, оскільки в наш час загострюються 
диспропорції між потребами регіону в фінансових 
ресурсах і можливостями забезпечення соціально-
економічного розвитку регіону. На сьогодні діючі 
засади формування фінансових ресурсів регіону 
надто централізовані, тобто зберігається тенденція 
жорсткої фінансової залежності регіону від центру. 
Тому в основу побудови і функціонування фінансо-
вої системи регіону повинен лягти принцип розвит-
ку за рахунок власних фінансових ресурсів. Разом 
з тим необхідно законодавчо закріпити стабільний 
та ефективний порядок формування і використан-
ня централізованих і регіональних коштів з чітким 
визначенням бюджетних повноважень усіх органів 
влади і управління. Ситуацію повинні змінити де-
централізаційні процеси які проходять в регіонах, 
коли місцевим громадам передаються більші по-
вноваження, включаючи і використання фінансо-
вих ресурсів. Значні зміни, щодо наповнюваності 
місцевих бюджетів відбулися 1 січня 2015 р., коли 
були внесені поправки в Податковий та Бюджет-
ний кодекси України.

У сучасних умовах суб’єкти господарської ді-
яльності повинні отримувати фінансування як 
з державного так із місцевого бюджетів.

Загальнодержавну підтримку доцільно надавати:
– інвестиційним проектам, метою яких 

є спорудження об’єктів загальнодержавного зна-
чення (субсидії з бюджету);

– інвестиційним проектам, метою яких 
є освоєння і випуск нових видів продукції (по-
даткові пільги);

– інвестиційним проектам, метою яких є на-
рощування обсягів виробництва (пільгові кредити).

Регіональну ж підтримку варто надавати:
– інвестиційним проектам, метою яких 

є розвиток виробництва товарів і послуг першої 
необхідності, – шляхом надання безпроцентних 
кредитів із спеціального фонду підтримки під-
приємництва, що створюється в межах місцевого 
бюджету; 

– інвестиційним проектам, метою яких 
є створення нових підприємств або збільшення 
обсягів виробництва, – шляхом надання гарантій 
банком, інвестиційним фондам під кредит із міні-
мальними процентними ставками;

– громадянам для реконструкції житлового 
фонду – шляхом надання безпроцентних креди-
тів з фонду вдосконалення житла, що формуєть-
ся в межах місцевого бюджету;

– підприємствам, що виробляють продук-
цію, послуги, які можуть бути використані для 
потреб соціально-побутового комплексу регіо-
ну, – шляхом розміщення замовлень на цих під-
приємствах;

– підприємствам сфери туризму – шляхом 
надання пільг в оподаткуванні прибутку.

Зокрема, у січні-червні 2018 року в економіку 
Львівщини залучено 69,0 млн. дол. США прямих 
іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), 
що у 3,7 рази більше ніж за відповідний період 
2017 р. Вкладення в економіку області у січні-
червні 2018 року здійснили інвестори з 20 країн 
світу [9].

Найбільше інвестицій надійшло від партне-
рів з Польщі (29,3 млн. дол. США), Нідерлан-
дів (28,8 млн. дол. США), Австрії (5,4 млн. дол. 
США) та Кіпру (2,8 млн. дол. США). З обся-
гу прямих іноземних інвестицій, які надійшли 
у січні-червні 2018 р. найбільше спрямовано у фі-
нансову та страхову діяльність – 29,6 млн. дол. 
США (42,8% від загального обсягу надходжень), 
професійну, наукову та технічну діяльність –  
26,2 млн. дол. США (37,9%), промисловість – 
5,8 млн. дол. США (8,5%), операції з нерухомим 
майном – 4, 4 млн. дол. США (6,5%) (рис. 1.3) [9].

Таким чином найбільшим інвестором для 
Львівської області є Польща. Найбільші інвести-
ції вкладені у сільське господарство так як у нас 
сприятливі природні умови. 

Найменшу кількість інвестицій Львівщи-
на отримала у 2016 році, а з 2017 р. ситуа-
ція покращилась: втричі інвестиції зросли на  
40,3 млн. дол. США. А за два квартали 2018 р. на-
дійшло більше інвестицій – 69,0 млн. дол. США, 
ніж за цілий рік 2016 р.

 
Рис. 1.2. Динаміка прямих іноземних інвестицій Україну за 2014-2018 рр. 

Джерело: [8]
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На сьогодні інвестиційний простір країни пе-
ребуває ще на стадії вдосконалення. Спостеріга-
ється тенденція до появи певного роду «монопо-
лістів», які у створеному інвестиційному кліматі 
змогли залучити до себе більші шматки «інвест – 
пирога» [10, с. 28] (рис. 1.4.).

Для забезпечення економічного зростання, 
створення сприятливого інвестиційного клімату 
на нинішньому етапі стає головним завданням. 

Потрібне радикальне поліпшення інвестицій-
ного клімату, бо нині він, не дивлячись на оче-
видні позитивні зміни, залишається вельми не-
привабливим. Багато процесів, як, наприклад, 
політична реформа, подолання корупції і інші 
інституційні зміни мають тривалий характер. 
Звідси принциповий висновок: розумна політика 
полягає в тому, щоб забезпечити якщо не швид-
ке, то постійне і неухильне поліпшення ситуації. 
У інвесторів повинна скластися впевненість, що 
сьогодні краще, ніж вчора, а завтра буде краще, 
ніж сьогодні. Таким чином, потрібна довгостроко-
ва стратегія стимулювання залучення інвестицій, 
закріплена в державній економічній політиці.

З метою подальшого покращення інвестиційно-
го клімату України актуальним на сьогодні є пи-
тання вдосконалення правової та організаційної 
бази для підвищення дієздатності механізмів за-
безпечення сприятливого інвестиційного клімату 
й формування основи збереження та підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної економіки. 

Ряд позитивних кроків у цьому напрямі вже 
здійснено:

1. На сьогодні в Україні створене правове 
поле для інвестування та розвитку державно – 
приватного партнерства. Законодавство України 
визначає гарантії діяльності для інвесторів, еко-
номічні та організаційні засади реалізації дер-
жавно-приватного партнерства в Україні. 

2. На території України до іноземних ін-
весторів застосовується національний режим ін-
вестиційної діяльності, тобто надано рівні умови 
діяльності з вітчизняними інвесторами. Іноземні 
інвестиції в Україні не підлягають націоналізації.

3. Підписано та ратифіковано Верховною 
Радою України міжурядові угоди про сприян-
ня та взаємний захист інвестицій з більше ніж 
70 країнами світу [11].

Висновки та пропозиції. Інвестиції виступа-
ють важливою умовою здійснення структурної 
перебудови національної економіки, забезпечення 
технічного прогресу, збільшення показників госпо-
дарської діяльності підприємства. Вони відіграють 
значну роль для економіки країни і регіонів зокре-
ма. Тому що забезпечують ефективну інтеграцію 
національної економіки в світову завдяки виробни-
чій і науково-технічній кооперацій, є джерелом ка-
піталовкладень у формі сучасних засобів виробни-
цтва, збільшують продуктивність праці, залучення 
вітчизняних підприємств до використання передо-
вого досвіду, сприяють розширенню інновацій, під-
вищують добробут населення країни.

В Україні іноземні інвестиції є визначальною 
передумовою розвитку національної економіки 
та важливим індикатором умов підприємницької 
діяльності, саме тому виникає необхідність зосе-
редити увагу на питаннях іноземного інвестуван-
ня. Найбільше залучення інвестицій в Україну 
було у 2014 році – 53704 млн. дол., найменшу кіль-
кість ми спостерігаємо у 2016 р. – 36154,5 млн. дол., 
за 2017 р. інвестиції зросли на 4,3%. 

У формуванні стратегії інвестиційної діяль-
ності на рівні держави важливу роль відіграє 
ефективне законодавче забезпечення, науково – 
обгрунтоване визначення пріоритетних напрямів 
інвестування, їх відповідність державним інтер-
есам, програмним цілям національного відро-
дження України, швидкого подолання економіч-
ної кризи і досягнення стабілізації та зростання 

народного господарства.
Інвестиційні ресурси відігра-

ють вагому роль у розвитку регіо-
нів. Зупинимось на питанні фор-
мування інвестиційних ресурсів 
регіону. Формування інвестицій-
них ресурсів регіону – важливий 
напрямок економічної діяльнос-
ті органів управління регіоном. 
Найменшу кількість інвестицій 
Львівщина отримала у 2016 році, 
а з 2017 р. ситуація покращи-
лась: втричі інвестиції зросли 
на 40,3 млн. дол. США. А за два 
квартали 2018 р надійшло більше 
інвестицій – 69,0 млн. дол. США, 
ніж за цілий рік 2016 р.

Україна потенційно може бути 
однією з провідних країн за залу-
ченням інвестицій. Країна багата на 
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Рис. 1.3. Надходження прямих іноземних інвестицій, 
млн. дол. США у Львівській обл.

Джерело: складене автором на основі [9]

 

капітальні вкладення все ще складають незначну частину у ВВП 

дефіцит власних інвестиційних ресурсів підприємстві 

відсутній дієвий інститут коротко-, середньо-, довгострокового 
кредитування;встановлені високі %-і ставки 

недосконалий ринок капіталів 

недосконала амортизаційна політика 

відсутні чіткі пріоритети в державній політиці 

Функціонування інвестиційної сфери України ускладнюються 
такими проблемами 

Рис. 1.4. Проблеми функціонування інвестиційної сфери України
Джерело: складене на основі [10, с. 28]
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природні ресурси, кваліфіковану робочу силу, має 
значний науково-технічний потенціал, наявну ін-
фраструктуру, потужну виробничу базу, величез-
ний внутрішній ринок збуту продукції та успішну 
інтеграцію у світовий фінансовий та товарний ри-

нок. Однак Україна має досить негативний інвести-
ційний імідж, зумовлений політичними факторами, 
тому непомітним залишається те, що держава за 
останні роки зробила відчутні кроки в напрямку 
інтеграції у світову економіку.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ

Аннотация
В статье проанализированы особенности привлечения инвестиций экономики Украины. Рассмотрена 
классификация инвестиций. Отмечается, что инвестирование стало основным фактором развития эко-
номических процессов. Подчеркивается, что страна нуждается в привлечении иностранных инвести-
ций, поскольку большинство стран мира имеют ограниченные внутренние ресурсы, поэтому привлече-
ние иностранного капитала является неотъемлемой составляющей внешнеэкономических отношений, 
любой страны. Рассматривается также особенности привлечения государственных инвестиций.
Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, экономика, государственной инвестиции,  
инвестиционные ресурсы, экономические процессы, внешнеэкономическая деятельность.
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ATTRACTION OF INVESTMENTS INTO THE ECONOMY OF UKRAINE

Summary
The features of bringing in of investments of economy of Ukraine are analysed in the article. Classifi-
cation of investments is considered. Marked, that investing became the basic factor of development of 
economic processes. It is underlined that a country needs bringing in of foreign investments, as the most 
world countries have limit internal resources, that is why bringing in of foreign capital is the inalienable 
constituent of outwardly-economic relations, any country. Examined also to the feature of bringing in of 
public investments. 
Keywords: investments, foreign investment, economy, state investment, investment resources, economic 
processes, outwardly-economic.


