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У дипломній роботі досліджено роль та значення іноземних інвестицій для 

розвиту економіки країни. З метою визначення ефективності інвестиційної політики 

на сучасному етапі проаналізовано динаміку та структуру іноземних інвестицій в 

економіку України за 2011-2015 роки. Основними складовими комплексного 

механізму залучення прямих іноземних інвестицій визначено інституціонально-

правовий, грошово-кредитний, бюджетно-податковий, територіально-організаційний 

механізми.  

Визначено основні причини зменшення обсягів інвестицій в економіку 

України та з’ясовано, що спад в інвестиціях позначився на більшості секторів 

економіки, адже нестабільна економічна та політична ситуація, що склалася на 

сьогодні, дещо ускладнює інвестиційну діяльність як в країні, так і за її межами.  

Проведений аналіз має стати підґрунтям розробки та впровадження 

ефективного організаційно-правового механізму залучення іноземних інвестицій, 

який у свою чергу повинен включати включає законодавчо-правову базу, а також 

адміністративні структури, методи їх діяльності і використовуваний ними 

інструментарій залучення прямих іноземних інвестицій.  
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В дипломной работе исследованы роль и значение иностранных инвестиций 

для развития экономики государства. С целью определения эффективности 

инвестиционной политики на современном этапе проанализирована динамика и 

структура иностранных инвестиций в экономику Украины за 2011-2015 годы. 

Основными составляющими комплексного механизма привлечения прямих 

иностранных инвестиций выступают институционально-правовой, денежно-

кредитный, бюджетно-налоговый, территориально-организационный механизмы.  

Определены основные причины снижения объемов инвестиций в экономику 

Украины и выяснено, что спад в инвестициях сказался на большинстве секторов 

экономики, ведь не стабильная экономическая и политическая ситуация, которая 

сложилась на сегодня, несколько усложняет инвестиционную деятельность как в 

стране, так и за ее пределами.  

Проведенный анализ должен стать основой разработки и внедрения 

эффективного организационно-правового механизма привлечения иностранных 

инвестиций, который в свою очередь должен включать законодательно-правовую 

базу, а также административные структуры, методы их деятельности и 

используемый ими инструментарий привлечения прямых иностранных инвестиций.  
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The diploma is concerned with the investigation of a role and value of the foreign 

investments to the economic development of a state. It gives a detailed analysis of a 

composition of the foreign investment and investment behavior in the economy of Ukraine 

within 2011-2015 years for the purpose of the performance measurement of the investment 

policy. The main components of the complex mechanism of attracting foreign direct 

investment are the institutional and legal, monetary, fiscal, territorial and institutional 

mechanisms.  

The main reasons of decrease in the volumes of investment into economy of 

Ukraine are determined and it is found out that recession in investments affected the 

majority of sectors of economy, it is not the stable economic and political situation which 

developed today, and it complicates investing activities in the country, and beyond its 

limits a little.  

The carried out analysis must be a basis for the development and the efficient 

introduction into force of a legal and institutional mechanism for the attraction of foreign 

investments, which in turn should include legislative and regulatory framework, as well as 

administrative structures, methods of work and the tools they use to attract foreign direct 

investment. The main components of the complex mechanism of attracting foreign direct 

investment are the institutional and legal, monetary, fiscal, territorial and institut ional 

mechanisms. , which in turn should include legislative and regulatory framework, as well 

as administrative structures, methods of work and the tools they use to attract foreign 

direct investment.  
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