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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано динаміку іноземних інвестицій і 

визначено основні країниінвестори. Розглянуто структуру над-
ходжень інвестицій до України та її місце в міжнародних рей-
тингах. Обґрунтовано важливість залучення прямих іноземних 
інвестиції у промисловість задля забезпечення конкуренто-
спроможного розвитку української економіки. Визначено про-
блеми, які гальмують розвиток інвестиційної діяльності й зни-
жують конкурентоспроможність галузей економіки. Розглянуто 
основні позитивні кроки національного уряду. Запропоновано 
систему заходів щодо стимулювання процесу залучення пря-
мих іноземних інвестицій та усунення негативних тенденцій в 
економіці України.

Ключові слова: прямі міжнародні інвестиції, портфельні 
інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, 
іноземні фінансові ресурси, іноземні інвестори.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована динамика иностранных инвес-

тиций и определены основные страныинвесторы. Рассмотре-
на структура поступлений инвестиций в Украину и ее место 
в международных рейтингах. Обоснована важность привле-
чения прямых иностранных инвестиций в промышленность 
для обеспечения конкурентоспособного развития украинской 
экономики. Определены проблемы, которые тормозят раз-
витие инвестиционной деятельности и снижают конкурен-
тоспособность отраслей экономики. Рассмотрены основные 
позитивные шаги национального правительства. Предложе-
на система мер по стимулированию процесса привлечения 
прямых иностранных инвестиций и устранению негативных 
тенденций в экономике Украины.

Ключевые слова: прямые международные инвестиции, 
портфельные инвестиции, инвестиционный климат, инвес-
тиционная привлекательность, иностранные финансовые 
ресурсы, иностранные инвесторы.

АNNOTATION
In the article the dynamics of the foreign investments were 

analyzed and the main investor countries were defined. The 
structure of the investments inflows in Ukraine was considered 
and the place in the international rankings. It justifies importance 
of attraction of direct foreign investments into industry for ensuring 
competitive development of the Ukrainian economy. Identified 
problems that slow down the development of the investment 
activity and reduce the competitiveness. Considers main positive 
steps of the national government. Offers a system of measures for 
stimulation of the process of attraction of direct foreign investments 
and elimination of negative tendencies in the Ukrainian economy.

Keywords: direct international investments, portfolio 
investments, investment climate, investment attractiveness, 
foreign financial resources, foreign investors.

Постановка проблеми. За останній рік еко-
номіка нашої держави зазнала глибоких струк-
турних деформацій і на сьогодні значно відстає 
від розвинених країн світу за сукупною продук-
тивністю факторів виробництва й рівнем добро-
буту населення.

Незважаючи на суттєві заходи Уряду щодо 
стабілізації курсу національної валюти, зни-
ження банківських ставок, наповнення золо-
товалютних резервів і покращення платіжного 
балансу країни, поки що не вдається повною мі-
рою використати її експортний потенціал і під-
вищити міжнародну конкурентоспроможність.

Економіка України вкрай потребує припли-
ву інвестиційних ресурсів, які є запорукою сис-
темного розвитку матеріально-технічної бази, 
стимулювання конкуренції на ринку, підви-
щення рівня зайнятості, розбудови соціальної 
інфраструктури.

Залучення іноземних інвестицій, крім того, 
призводить до структурних зрушень і ремісії 
національної економіки, упровадження новіт-
ніх технологій та стандартів, зарубіжного ор-
ганізаційного й управлінського досвіду, по-
ліпшення платіжного балансу, комплексного 
використання ресурсів, зниження рівня залеж-
ності від імпорту.

Тому аналіз сучасних тенденцій руху пря-
мих іноземних інвестицій в економіку нашої 
країни, визначення чинників і закономірностей 
їх впливу на рівень інвестиційного клімату та 
перспектив активізації інвестиційного процесу 
в державі зумовлюють актуальність проведених 
досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам залучення іноземних інвестицій, 
дослідження інвестиційної привабливості еко-
номіки України й підвищення її конкуренто-
спроможності присвячено чимало праць ві-
тчизняних та іноземних учених-економістів, 
серед яких можна виділити Я.М. Бондаренка, 
А.П. Гайдуцького, Ю.В. Герасименка, А.І. Су-
хорукова, С.В. Козловського, Т.В. Майорову, 
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Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

А.С. Музиченка, А.А. Пересаду, С.О. Шосталь, 
М. Дулі, Дж. Харда й інших. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте деякі практичні питан-
ня активізації інвестиційного процесу в нашій 
країні потребують подальшого дослідження. 

Мета статті. Метою статті є оцінювання су-
часного стану надходження й розподілу інвес-
тицій, аналіз динаміки залучення іноземного 
капіталу у вітчизняну економіку та досліджен-
ня проблеми підвищення її інвестиційної при-
вабливості. 

Завданням дослідження є розробка заходів і 
пропозицій щодо стимулювання інвестиційної ді-
яльності та створення умов для подальшого збіль-
шення обсягів залучення іноземних інвестицій.

Теоретичну й методологічну основу дослі-
дження становлять прикладні праці вітчизня-
них і зарубіжних спеціалістів у галузі інвесту-
вання, а також статистичні та аналітичні дані.

Виклад основного матеріалу. За дани-
ми Конференції ООН із торгівлі та розвитку 
(ЮНКТАД), прямі іноземні інвестиції у світі 
у 2013 році, порівняно із 2012 роком, зросли 
на 9% (до 1450 млрд дол. США) і за прогно-
зами зростатимуть надалі в наступні три роки 
[1, с. 2]. 

До перехідних економік (держав колишньо-
го СРСР і колишніх соціалістичних країн Єв-
ропи) приплив прямих іноземних інвестицій за 
2013 рік зріс на 28% (до 108 млрд дол. США).

Натомість в Україні політична й економічна 
нестабільність 2013 року призвели до скорочен-
ня іноземних інвестицій [1, с. 3].

Прямі іноземні інвестиції на душу населення 
в Україні, починаючи з 1991 року, становили 
1,388 дол. США, тоді як у Польщі – 6,472 дол. 
США, а в Чехії – 13,569 дол. США [2].

Акціонерний капітал нерезидентів в Україні 
на 1 липня 2014 року становив 50,0 млрд дол. 
США, що на 11,92% нижче за значення показ-
ника на початок року.

Частково зниження обсягу інвестицій зумов-
лене курсовою різницею, за рахунок чого ак-
ціонерний капітал зменшився на 7,3 млрд дол. 
США 

В українську промисловість було спрямо-
вано 16,1 млрд дол. США, або 32,1% прямих 
інвестицій, установи фінансової та страхової ді-
яльності – 12,7 млрд дол. США, або 25,3%, на 
підприємства оптової та роздрібної торгівлі й 
ремонту автотранспорту – 6,4 млрд дол. США, 
або 12,8%, в організації із роботи з нерухоміс-
тю – 4,0 млрд дол. США, або 8,1%, наукові й 
технічні організації – 3,3 млрд дол. ША, або 
6,6% [3]. 

Заборгованість українських підприємств пе-
ред прямими іноземними інвесторами на 1 лип-
ня 2014 року становила 9,8 млрд дол. США, 
загальний обсяг прямих інвестицій, включаючи 
акціонерний капітал і боргові інструменти, – 
59,8 млрд дол. США [3]. 

На кінець 2014 року в Україні спостерігалися 
найгірші серед держав Центральної та Східної 
Європи показники індексу ділового клімату: по-
казник кон’юнктури знизився на 44 відсоткові 
пункти (до мінус 52); показник ділових прогно-
зів інвесторів погіршився на 37 пунктів, показ-
ник інвестицій – на 13 пунктів. Враховуючи, що 
шкала індексу сягає значень від +100 до -100, 
усі показники перебувають у її негативній час-
тині, указуючи на песимізм інвесторів [4]. 

На сьогодні світовий ринок прямих інвести-
цій є вкрай монополізованим – лише 20 країн 
світу отримують близько 80% усіх інвестицій. 
Із 1,4 трлн дол. США інвестицій у 2013 році 

Таблиця 1
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в Україну, млн дол. США

Країни

Роки
2011 2012 2013 на 01.10.2014

млн дол. 
США % млн дол. 

США % млн дол. 
США % млн дол. 

США %

Усього 49362,3 100,0 54462,4 100,0 58156,9 100,0 48522,6 100,0
У тому числі:

Кіпр 12645,5 25,6 17275,1 31,7 19035,9 32,7 15119,6 31,2
Німеччина 7386,4 15,0 6317,0 11,6 6291,8 10,8 5769,6 11,9
Нідерланди 4822,8 9,8 5168,6 9,5 5561,5 9,6 5209,2 10,7
Російська Федерація 3594,5 7,3 3785,8 7,0 4287,4 7,4 2957,2 6,1
Австрія 3423,1 6,9 3401,4 6,2 3257,5 5,6 2676,0 5,5
Велика Британія 2508,2 5,1 2556,5 4,7 2714,1 4,7 2326,4 4,8
Франція 2230,7 4,5 1884,9 3,5 1825,8 3,1 1648,2 3,4
Швеція 1744,0 3,5 1600,1 2,9 - - - -
Вiргiнськi Острови 
(Британія) 1607,0 3,3 1884,9 3,5 2493,5 4,3 2005,3 4,1

США 1043,1 2,1 936,7 1,7 991,1 1,7 886,6 1,8
Італія 965,9 2,0 1015,9 1,9 1267,8 2,2 1047,0 2,2
Швейцарія 960,3 1,9 1106,2 2,0 1325,4 2,3 1393,9 2,9
Польща 875,5 1,8 916,4 1,7 845,4 1,5 821,9 1,7
Інші країни 5555,3 11,2 6732,5 12,0 8259,7 14,1 6661,7 13,7
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1,1 трлн дол. США надійшли у 20 країн, а лише 
0,3 трлн дол. США у 183 країни.

З цієї суми інвестицій 33 країни отримали 
150 млрд дол. США, ще 73 країни – близько 
100 млрд дол. США, решта 77 країн конкуру-
ють за останні 50 млрд дол. США. Частка Укра-
їни у світових обсягах інвестицій постійно ско-
рочується й у 2013 році становила вже менш 
ніж 0,2% [5].

За результатами 2014 року до десят-
ки основних країн-інвесторів входять 
Кіпр – 15,12 млрд дол. США, Німеччи-
на – 5,77 млрд дол. США, Нідерланди – 
5,21 млрд дол. США, РФ – 2,96 млрд дол. США, 
Австрія – 2,68 млрд дол. США, Велика Брита-
нія – 2,33 млрд дол. США, Віргінські Острови – 
2,01 млрд дол. США, Франція – 1,65 млрд дол. 
США, Швейцарія – 1,39 млрд дол. США й Іта-
лія – 1,05 млрд дол. США (таблиця 1) [6].

Щороку помітно зростає частка інвестицій із 
Кіпру та Британських (Віргінських) Островів. 
Але їх не можна назвати в прямому сенсі іно-
земними, оскільки це, за невеликим винятком, 
кошти вітчизняних бізнесменів.

Частка решти країн суттєво скоротилася. 
Так, Росія за 20 останніх років вклала в Укра-
їну менш ніж 1% своїх інвестицій, Польща – 
менш ніж 1,5% [5].

За прогнозами фінансових аналітиків, у пе-
ріод 2015–2025 років Україна може розрахову-
вати лише на мінімальні обсяги іноземних ін-
вестицій. 

Така ситуація пояснюється таким:
– по-перше, у США, завдяки відкриттю по-

кладів дешевого сланцевого газу, знову стає 
вигідно відкривати виробництва і складальні 
цехи, що сприятиме зростанню прямих інвести-
цій у країну до 300–400 млрд дол. США на рік;

– по-друге, у Китаї влада планує перейти від 
кількісного зростання економіки до якісного, 
що призведе до щорічного припливу інвестицій 
в обсязі 200–250 млрд дол. США;

– по-третє, у ЄС, завдячуючи створенню 
Фонду стратегічних інвестицій, планується за-
лучити майже 400 млрд дол. США прямих ін-
вестицій [5].

Відповідно до даних платіжного балансу, за 
січень–серпень 2014 року обсяг прямих інвес-
тицій з України перевищив обсяг укладених в 
Україну коштів, і дефіцит прямих іноземних 
інвестицій становив 594 млн дол. США. За 
аналогічний період 2013 року профіцит інозем-
них інвестицій перевищив 3 млрд дол. США. 
Аналогічна динаміка складається й на ринку 
портфельних інвестицій (профіцит 2013 року – 
1,9 млрд дол. США та дефіцит 2014 року – 
365 млн дол. США) [7].

Ринок злиття й поглинання в Україні у 
2014 році засвідчив найгірші результати за 
всі часи незалежності: за три квартали – 
895 млн дол. США. Світовий ринок за цей час 
сягнув 3 трлн дол. США, що стало найкращим 
показником за останні шість років [8].

Непростим минулий рік став і для україн-
ських венчурних інвестицій: до політичної кри-
зи додалися воєнні дії на сході України й еко-
номічна криза. У результаті обсяг інвестицій 
у вітчизняні «стартапи» скоротився вдвічі (до 
80 млн дол. США).

В українські проекти вкладали кошти між-
народні компанії і фонди: Runa Capital, Almaz 
Capital, ABRT, Inventure Partners, Intel Capital, 
FinSight Venture, Clickk, Plug Play. Але за 
останній рік багато з них змінили свою стра-
тегію з українського ринку на європейський. 
Частка «стартапів», орієнтованих на бізнес-клі-
єнтів, зросла. 

У 2013 році найбільші інвестиції отримали 
проекти, пов’язані з електронною комерцією, а 
в 2014 році – продуктові ІТ-компанії. В мину-
лому році з’явилися такі українські розробки, 
як La Metric, Klatz, Petcube. 

Вітчизняний ринок намагається відповіда-
ти світовим тенденціям: найбільші інвестиції 
спрямовуються у сферу Consumer Web (продаж 
товарів і послуг через Інтернет), новим трен-
дом стає privacy – безпека інформації. Найкра-
щі перспективи мають глобально орієнтовані 
«стартапи», тому що вони менше пов’язані з 
економічною кризою в Україні [9]. 

Ринок фінансових інвестицій в Україні в 
2014 році справдив надії інвесторів: уперше, 
починаючи з 2012 року, індекс Української бір-
жі виявив динаміку. Якщо в січні його значен-
ня становило 900 пунктів, то в липні – 1200 
пунктів, а в грудні – 1000 пунктів.

У випадку стабілізації політичної та еконо-
мічної ситуації індекс може повернутися до сво-
їх найвищих значень, а якщо становище в кра-
їні загостриться, можливий обвал до 20–30% 
від теперішнього значення показника.

І на сьогодні в Україні є привабливі для ін-
вестування фінансові інструменти.

Наприклад, акції «Укрнафти» з почат-
ку 2014 року зросли в ціні на 103%, «Мотор 
Січ» – на 20%, «Центренерго» – на 60%, «Дон-
басенерго» – на 13%.

На 2015 рік цінні папери цих компаній ма-
ють теж суттєвий запас зростання.

Фондовий ринок поступово очищується, 
крім того, з’являється все більше можливостей, 
яких не було раніше. Так, акції українських 
компаній, що вийшли на зарубіжні ІРО, повер-
таючись у країну, повинні ввійти в лістинг од-
нієї з бірж. Мають з’явитися інструменти, що 
копіюють динаміку золота, а також деривативи 
на валютну пару гривня/долар. 

Вітчизняні інститути спільного інвестуван-
ня, що сформували портфелі з активів зі ста-
більним доходом, за результатами 2014 року 
отримали прибуток: «Тарас Шевченко: Ощад-
ний Фонд» – 60%, «Михайло Грушевський: 
Фонд Державних паперів» – 38%, «Кінто-Каз-
начейський» – 28%, «Альтус-Депозит» – 18%. 
В аутсайдерах залишилися фонди нерухомості 
й галузеві фонди.
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Окремим аспектом інвестиційної діяль-
ності, притаманним саме нашій країні, є зна-
чний міграційний капітал, який становлять 
фінансові накопичення мігрантів, їхні ма-
теріальні й інтелектуальні активи, а також 
грошові перекази, що інвестуються в розви-
ток домогосподарств, місцевих територій і 
України загалом. 

За даними Світового банку, українські мі-
гранти у 2012 році заробили за кордоном 
58 млрд дол. США, з яких 12 млрд дол. США 
накопичили в активах на території інших кра-
їн. У 2013 році Україна ввійшла до Топ-10 
країн світу за обсягами грошових переказів 
(8,5 млрд дол. США через фінансово-банківську 
систему та 17 млрд дол. США через незареє-
стровані канали) (таблиця 2) [5].

Отже, інвестиційний клімат в Україні зали-
шається несприятливим, активність суб’єктів 
інвестиційної діяльності – низькою, а приплив 
іноземного капіталу в економіку – украй обме-
женим, що, на думку підприємців та інвесто-
рів, зумовлено таким:

– політичною нестабільністю;
– обтяжливою митною й фіскальною держав-

ною політикою;
– недосконалістю системи захисту прав влас-

ності, насамперед іноземних інвесторів;
– бюрократизацією та корумпованістю пра-

вового й регуляторного середовища;
– недостатнім рівнем економічного й соці-

ального ефекту від капіталовкладень для еко-
номіки країни; 

– нерозвиненістю вітчизняного фондового 
ринку;

 – неефективністю та непрозорістю діяльнос-
ті кредитних установ;

– обмеженими можливостями іпотечного 
кредитування;

– невідповідністю структури підготовки ка-
дрів реальним потребам економіки окремих ре-
гіонів;

 – застарілістю й формальністю програм за-
лучення інвестицій на місцях;

– нерозвиненістю інвестиційної та логістич-
ної інфраструктур;

– неефективною реалізацією цільових про-
грам, диспропорційністю розподілу інвестицій-
них ресурсів;

– високим рівнем безробіття, низьким рівнем 
доходів і недостатністю заощаджень населення;

– нерозвиненістю культури охорони довкіл-
ля [10; 11, с. 200–206].

Останніми роками в правовому полі України 
відбулися суттєві зміни, що сприяють активіза-
ції інвестиційної діяльності.

Прийняття таких законодавчих актів, як 
Закон України (далі – ЗУ) «Про індустріаль-
ні парки» від 21.06.2012 року № 5018-VI; ЗУ 
«Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо державної реєстрації інозем-
них інвестицій» від 24.05.2012 року № 4835-VI; 
Постанова Кабінету Міністрів України (далі – 
КМУ) «Про затвердження Порядку та критері-
їв оцінки економічної ефективності проектних 
(інвестиційних) пропозицій та інвестиційних 
проектів» від 18.07.2012 року № 684; Постано-
ва КМУ «Про затвердження Порядку відбору, 
схвалення і реєстрації інвестиційних проектів 
у пріоритетних галузях економіки та вимог до 
таких проектів» від 14.08.2013 року № 715; По-
станова КМУ «Про затвердження Порядку від-
бору проектних (інвестиційних) пропозицій та 
інвестиційних проектів, для розроблення або 
реалізації яких надається державна підтримка» 
від 13.11.2013 року № 835; ЗУ «Про внесен-
ня змін до Податкового кодексу України щодо 
вдосконалення оподаткування інвестиційної ді-
яльності» від 07.10.2014 року № 1690-VII, має 
забезпечити проведення ефективної державної 
політики у сфері сприяння вітчизняному й іно-
земному інвестуванню національної економіки.

На території України до іноземних інвесторів 
застосовується національний режим інвестицій-
ної діяльності, тобто їм надано рівні умови ді-
яльності з вітчизняними інвесторами. Іноземні 
інвестиції в Україні не підлягають націоналі-
зації, а у випадку припинення інвестиційної 
діяльності інвестору гарантується повернення 
його інвестиції в натуральній формі або у ва-
люті інвестування. Крім того, держава гарантує 
безперешкодний переказ за кордон прибутків 
та інших коштів в іноземній валюті, одержа-
них на законних підставах унаслідок здійснен-
ня іноземних інвестицій [12].

Ще у 2010 році були визначені національні 
проекти відповідно до пріоритетних напрямів со-
ціально-економічного й культурного розвитку. 

До їх складу увійшли такі:
– проект «Нова енергія»: передбачає викорис-

тання альтернативних джерел енергії та дивер-
сифікацію постачання енергоносіїв в Україну;

– проект «Нова якість життя»: спрямований 
на розв’язання проблеми забезпечення грома-
дян доступним житлом, здобуття якісної осві-
ти, поліпшення медичного обслуговування;

Таблиця 2
Ключові країни-донори іноземного капіталу в Україну,  

сумарно у 2008–2013 роках, млрд дол. США
Вид інвестицій Росія Польща Греція Німеччина Іспанія Португалія

Прямі іноземні інвестиції 2,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Перекази через фінансово-
банківську систему 11,8 1,2 1,8 2,3 0,9 1,2

Перекази неофіційними 
каналами 14,9 20,2 6,9 4,2 4,6 6,1
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– проект «Нова інфраструктура»: має на меті 
підвищення ефективності використання тран-
зитного потенціалу України;

– проект «Олімпійська надія – 2022»: перед-
бачає розвиток спорту вищих досягнень.

З метою прискорення інтеграції економіки 
України в європейську та світову економічні 
системи, забезпечення права приватної власнос-
ті й права на підприємницьку діяльність утво-
рено Раду вітчизняних та іноземних інвесторів 
при Президентові України. 

У межах сучасної стратегії реформ («Страте-
гія–2020») відображено й питання сприяння ін-
вестиціям, а саме: дерегуляція та розвиток під-
приємництва; програма залучення інвестицій; 
програма розвитку малого й середнього бізнесу; 
реформа захисту конкуренції та антимонопольно-
го законодавства; реформа ринку капіталу; рефор-
ма митної служби й інтеграція в митну спільноту 
ЕС; реформа економічної та монетарної політики; 
програма розвитку українського експорту, що ма-
ють забезпечити надходження прямих іноземних 
інвестицій в Україну в обсязі 40 млрд дол. США 
(8 млрд дол./рік) у 2015–2020 роках [7]. 

«Стратегія–2020» передбачає 60 реформ і 
спеціальних програм. Її пріоритетними сфера-
ми є антикорупційна й судова реформи, рефор-
ма правоохоронних органів, децентралізація 
та реформа державного управління, податкова 
реформа, реформа системи безпеки й оборони, 
реформа охорони здоров’я. 

Україна, безумовно, володіє потужним еко-
номічним потенціалом, але для стимулювання 
інвестиційної діяльності та подальшого збіль-
шення обсягів залучення інвестицій, створення 
сприятливого інвестиційного клімату в країні, 
необхідно таке:

– застосувати невідкладні й дієві заходи 
щодо подолання політичної та економічної кри-
зи, хабарництва й корупції;

– надалі вдосконалювати правове законодав-
ство у сфері як вітчизняного, так і іноземного 
інвестування;

– покращувати якість системи державно-
го регулювання, лояльного до інвесторів усіх 
форм власності, на законодавчому рівні спро-
щувати регуляторні процедури ведення бізнесу;

– удосконалювати механізми державно-при-
ватного партнерства, спрямовані на впрова-
дження програм спільного фінансування про-
ектів, які найбільш позитивно впливають на 
соціально-економічний розвиток країни;

– здійснювати аналітичне забезпечення 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності й 
інформаційне супроводження інвестиційних 
проектів;

– підтримувати регіональну інноваційно-ін-
вестиційну інфраструктуру (фінансово-кредитні 
та консалтингові установи, індустріальні пар-
ки, кластери, технологічні платформи, програ-
ми інноваційних «стартапів»);

– здійснювати раціональний галузевий роз-
поділ іноземних інвестицій;

– стимулювати розвиток малого й середньо-
го бізнесу шляхом залучення його за сприяння 
з боку органів виконавчої влади до найбільш 
привабливих і перспективних бізнес-пропози-
цій; налагодити практику інформування та на-
вчання з питань охорони інтелектуальної влас-
ності, комерціалізації наукових ідей і пошуку 
інвесторів для їх подальшого впровадження у 
промисловість регіону;

– здійснювати підтримку інноваційного під-
приємництва та створення бізнес-інкубаторів 
для навчання молодих підприємців сучасних 
методів ведення бізнесу й взаємодії з потенцій-
ними інвесторами, відбору програм і пошуку 
інвесторів;

– долучати до розробки інвестиційних про-
позицій науково-дослідні установи та підпри-
ємства;

– проводити скоординовану маркетингову 
політику інвестиційних пропозицій;

– розробити стратегію залучення заоща-
джень мігрантів і національної діаспори як 
інвестиційних ресурсів шляхом стимулювання 
офіційних грошових переказів в Україну та на-
дання для цього відповідних фінансово-банків-
ських інструментів;

– запровадити практику проведення конкур-
сів, які враховували б як економічну, так і со-
ціальну й екологічну ефективність інвестицій-
них проектів для конкретного регіону; 

– підтримувати необхідний рівень соціаль-
ного забезпечення, державної допомоги та за-
йнятості населення як чинників, що сприяють 
покращенню бізнес-клімату в країні.

Реалізація зазначених заходів сприятиме 
підвищенню інвестиційної привабливості ві-
тчизняної економіки на міжнародному ринку 
капіталу й прискорить процес відтворення її 
потенціалу.

Висновки. Незважаючи на суттєві захо-
ди Уряду, інвестиційний клімат в Україні 
залишається несприятливим, а активність 
суб’єктів інвестиційної діяльності – низькою. 
Для ремісії економіки, покращення платіж-
ного балансу, зменшення рівня залежності 
від імпорту, упровадження нових технологій 
Україна вкрай потребує припливу інвестицій-
них ресурсів.

Натомість політична й економічна неста-
більність, недосконалість митної, фіскальної 
політики та системи захисту прав власності, 
нерозвиненість вітчизняного фондового ринку, 
інвестиційної й логістичної інфраструктур при-
звели до скорочення іноземних інвестицій. За 
минулий рік в Україні спостерігалися найгір-
ші серед держав Центральної та Східної Європи 
показники індексу ділового клімату.

З огляду на це, на нашу думку, для стиму-
лювання інвестиційної діяльності й створення 
умов для подальшого збільшення обсягів за-
лучення інвестицій необхідно здійснити низку 
заходів: вжити дієві заходи щодо подолання 
політичної та економічної кризи, хабарництва 



1108

Випуск 2. 2014

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

й корупції; удосконалювати механізми держав-
но-приватного партнерства, підтримувати регі-
ональну інноваційно-інвестиційну інфраструк-
туру.
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