
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ 
 КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
 
 
 
 
 

РАМАНОВА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ 

УКРАЇНИ 

 
 
 

Спеціальність 8.03050301 – Міжнародна економіка 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Автореферат магістерської роботи на здобуття наукового ступеня 

магістра економіки 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ – 2017 



Магістерська робота є рукописом. 

 

Робота виконана в Національному технічному університеті України «Київський 

політехнічних інститут ім. І. Сікорського. 

 

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор 

 Герасимчук Василь Гнатович, 

 Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», 

    професор кафедри міжнародної економіки. 

 

Захист відбудеться «17» січня 2017 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного 
технічного університету України «Київський політехнічних інститут ім. І. Сікорського за адресою: 03164, м. Київ, 
просп. Перемоги, 37, корпус 1. 

 

 

 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

 
Актуальність дослідження проблем формування механізму підвищення  

ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку України зумовлена 

необхідністю підйому економіки на основі зміцнення її інвестиційної бази. 

Соціально-економічний і політичний розвиток України на сучасному етапі 

спрямований на формування розвиненої відкритої ринкової економіки. Також 

найважливішою умовою залучення зарубіжних інвестицій в нашу країну є 

формування ефективного механізму підвищення ефективності залучення іноземних 

інвестицій в економіку України та підвищення рівня інвестиційної привабливості. 

Актуальність теми дослідження визначається також необхідністю залучення 

іноземних інвестицій для вирішення як стратегічних, так і поточних завдань 

фінансово-економічного і соціального розвитку України. 

Разом з тим недосконалість законодавчої бази та правове регулювання 

відносин між державою та іноземним інвестором, вади в митному законодавстві, 

перевищення повноважень державних чиновників і корупція, нестабільна зовнішня 

політична і економічна ситуація, недосконалість системи податкового 

стимулювання відлякують іноземних інвесторів від української економіки. 

Таким чином, для надходження іноземних інвестицій на український ринок 

необхідно усунути вищезгадані проблеми. Соціально-економічний і політичний 

розвиток України на сучасному етапі повинен бути спрямований на формування 

розвиненої відкритої ринкової економіки. Для поліпшення функціонування 

механізму залучення інвестицій необхідно ефективно реалізовувати заходи, 

спрямовані на поліпшення інфраструктури і продовжувати розвивати бізнес. Тим 

самим інвестиційний клімат стане більш сприятливим, що згодом потягне за 

собою приплив іноземних інвестицій в економіку країни. 

Основне завдання іноземних інвестицій полягає не тільки в забезпеченні 

додаткових фінансових вкладень в економіку, але і в задоволенні потреби 

приймаючої країни в нових прогресивних методів праці і засобів виробництва. 

При цьому в країні-реципієнті формуються нові виробничі відносини, що 



дозволяють більш ефективно використовувати наявний іноземний капітал. 

Збільшення іноземних інвестицій є не тільки базисом відновних процесів, але і 

фактором зниження безробіття, зростання податкових надходжень до бюджетів, 

підвищення рівня менеджменту, посилення конкуренції в національній 

економіці, розвитку соціальної сфери. 

Слід зазначити, що питання, пов’язані з формуванням ефективної 

інвестиційної політики держави та дієвого механізму   залучення іноземних 

інвестицій в економіку України розглядається в роботах таких вчених, як А.І.  

Бондар [12], О.О. Бондаренко та К.С. Нижник [13], А. Буряк [14], В.Г. Герасимчук 

[19], В. Ю. Єдинак [30], Єрешко Ю.О. [31], І.С. Зайцева та О. В. Коцюба [31], А.О. 

Косякіна [40], Г. Коваль [39], К. Л. Маркевич [47], В.В. Пилипів [53], А. М. 

Прощаликіна та А.М. Шевчук  [56], Скоробогатова Н.Є. [66], В.Г. Федоренко 

[70,71], Л.О. Чернишова, В.В. Сазанова [74], О.В. Чернова, І.Е. Чибіс [75] та 

інших. Однак у зв’язку із загостренням політичної та економічної кризи, та 

викликаним цими явищами різким скороченням обсягів іноземних інвестицій 

гострота подальшої наукової розробки проблеми іноземних інвестицій 

залишається актуальною.  

Мета дослідження полягає у поглибленні теоретико-методичних положень 

та розробленні практичних рекомендацій щодо розробки  механізму підвищення 

ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку України.  

Виходячи з поставленої мети, в процесі дослідження автором 

здійснювалося рішення наступних завдань, які визначили структуру роботи: 

 дослідити сутність і значення механізму підвищення 

ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку Укpаїни;  

 здійснити огляд теоpій впливу пpямих іноземних 

інвестицій на економічний pозвиток пpиймаючої деpжави;  

 охаpактеpизувати методику дослідження механізму 

залучення іноземних інвестицій в економіку Укpаїни;  

 pозглянути особливості фоpмування механізму залучення 

іноземних інвестицій в економіку Укpаїни; 



 пpовести аналіз тенденцій залучення іноземних інвестицій 

в економіку Укpаїни; 

 оцінити механізму підвищення ефективності залучення 

іноземних інвестицій в економіку Укpаїни;  

 запpопонувати основні напpямки pефоpмування 

механізму підвищення ефективності залучення іноземних інвестицій 

в економіку Укpаїни; 

 з’ясувати пеpспективи pозвитку механізму залучення 

іноземних інвестицій в економіку Укpаїні. 

У процесі роботи використовувалися такі загальнонаукові методи і 

прийоми як наукова абстракція, моделювання, аналіз і синтез, методи 

групування, порівняння, економіко-статистичні, графічні, а також методи 

систематизації та наукового узагальнення.  

Об’єктом дослідження є механiзм залучення iноземних iнвестицiй в 

Україні на етапі трансформації фінансових ринків і їхнього економічного 

регулювання. 

Предметом дослідження виступають організаційно-економічні та 

фінансові відносини, які відображають забезпечення нарощування та оптимальну 

структуру інвестицій, механізми ефективності їх реалізацій в сучасній 

українській економіці. 

Методи дослідження. Методологія дослідження спирається на 

узагальнення ряду теоретичних положень різних концепцій вітчизняних і 

зарубіжних дослідників, в яких розглянуто основні напрямки теми. Для досягнення 

поставленої мети та вирішення основних завдань була використана сукупність 

загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: системно-функціональний 

підхід у процесі дослідження сутності економічної категорії «механізм залучення 

інвестицій»   та методи теоретичного аналізу і синтезу для вивчення наукових 

підходів до  впливу прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток 

приймаючої держави (п.1.2); методи систематизації, групування й узагальнення для 

визначення особливостей формування механізму залучення іноземних інвестицій в 



економіку України (п. 2.1); метод рейтингових оцінок та метод  коефіцієнтів для 

визначення ефективності діючого механізму залучення іноземних інвестицій в 

економіку України (п.1.3 та п.2.3). економіко-статистичний метод для аналізу 

тенденцій залучення іноземних інвестицій в економіку України (п. 2.2 та п.2.3); 

методи структурного аналізу використані у процесі розробки пропозицій щодо 

реформування  механізму підвищення ефективності залучення іноземних 

інвестицій в економіку України (п.3.1), метод економіко-математичного 

моделювання використаний у процесі визначення перспектив розвитку механізму 

залучення іноземних інвестицій в економіку Україні (п.3.2).  

Інформаційною базою дослідження послужили офіційні дані 

статистичних збірників Державної служби статистики України, наукові 

результати і факти, опубліковані в науковій літературі та періодичній пресі, 

матеріали конференцій і семінарів з фінансово-економічним проблем. 

Наукова новизна дослідження полягає в систематизації результатів аналізу 

особливостей інвестиційної політики держави на сучасному етапі та розробленні на 

основі проведеного аналізу пропозицій щодо реформування  механізму підвищення 

ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку України. 

Теоретичне значення проведеного дослідження полягає в аналізі та 

узагальненні різних наукових поглядів і підходів до оцінки сутності категорій 

«механізм залучення іноземних інвестицій», у виявленні структури інвестицій, в 

обґрунтуванні необхідності більш активної участі держави в здійсненні 

інвестиційного процесу. 

Практичне значення полягає в тому, що сформульовані висновки та 

рекомендації щодо сучасного та перспективного розвитку механізму залучення  

іноземних інвестицій можуть бути враховані відповідними державними і 

регіональними органами управління економікою при розробці інвестиційної та 

інноваційної стратегій.  

Структура та обсяг роботи. Магістерська  робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 



обсяг роботи  становить 104 сторінки. Матеріали дослідження  містять 11 таблиць,  

11 рисунка та 5 додатків. Список використаних джерел налічує 99  найменувань. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 
 

У  вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та  завдання, 

об’єкт і предмет, охарактеризовано теоретичну та методичну основу дослідження, 

висвітлено наукову новизну та практичне значення отриманих автором результатів. 

У першому розділі «Теоретичні аспекти формування ефективного 

механізму залучення іноземних інвестицій в економіку України» досліджено 

економічну сутність і значення механізму підвищення ефективності залучення 

іноземних інвестицій в економіку України, огляд теорій впливу прямих іноземних 

інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави та їх позитивний вплив на 

економіку України, а також, методику дослідження обраної теми. 

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) являють собою один з найважливіших 

інструментів реалізації програми модернізації економіки України, що сприяє 

надходженню нових технологій виробництва й управління. Завдяки появі на 

українському ринку іноземних гравців, підвищується рівень конкуренції в галузях 

економіки. Головною метою залучення ПІІ для модернізації економіки слід 

вважати забезпечення їх надходженню в ключові галузі промисловості для 

радикального оновлення та сталого розвитку. 

Світова практика свідчить, що іноземні інвестиції сприяють процесу 

модернізації країн з перехідною економікою та їх включенню у загальносвітову 

економічну систему.  

Можна виділити основні позитивні аспекти залучення іноземних 

інвестицій: 

 стабілізація господарського та фінансового становища;  

 активізація підприємницької діяльності;  

 модернізація, наслідком якої є збільшення й розширення експорту, 

формування конкурентного середовища, позитивний вплив на платіжний баланс.  



На  сучасному етапі розвитку економіки України постає актуальне питання 

створення ефективного механізму залучення та використання інвестиційних 

ресурсів.  

Механізм залучення інвестиційних ресурсів – це конкретний спосіб 

організації, мобілізації та використання інвестиційних ресурсів під впливом 

економічних законів та економічної політики держави.   

Головна мета механізму залучення інвестиційних ресурсів – досягнення 

стабільного економічного розвитку за рахунок залучення інвестиційних ресурсів 

на основі диверсифікації джерел фінансування в умовах нарощування загроз і 

ризиків. Потрібно зазначити, що основними складовими комплексного механізму 

залучення прямих іноземних інвестицій  виступають  інституціонально-правовий, 

грошово-кредитний, бюджетно-податковий, територіально-організаційний 

механізми (рис.1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Характеристика основних складових комплексного механізму 

залучення прямих іноземних інвестицій  

 

Досконалий механізм залучення інвестиційних ресурсів має стати базовою 

основою соціально-економічного розвитку вітчизняних підприємств, запорукою 

їх ефективного результативного тривалого функціонування в складних сучасних 

умовах економіки держави.  

Інвестиційна сфера є однією з найчутливіших серед показників 

економічного розвитку. Вона миттєво реагує на дію зовнішніх та внутрішн іх 

чинників. Значення інвестиційного процесу в умовах трансформації економіки 

Комплексний  механізм  залучення ПІІ 

Інституціонально-

правовий механізм   

Грошово-

кредитний 
механізм 

Бюджетно-

податковий 
механізм   

Територіально-

організаційний  
механізм   



постійно посилюється в зв’язку з розширенням сфер інвестування, ускладненням 

структури економіки та виникненням нових загроз. Залучення інвестицій являє 

собою багатоступінчастий процес, успіх якого залежить від ступеня опрацювання 

проекту та активності в пошуку потенційних інвесторів.  

У другому розділі «Аналіз ефективності функціонування механізму 

залучення іноземних інвестицій в економіку України» було проаналізовано 

особливості формування та оцінювання механізму залучення іноземних 

інвестицій в економіку України, а також, досліджено аналіз тенденцій залучення 

іноземних інвестицій в економіку України. 

Формування концепції програми економічного розвитку на основі залучення 

ПІІ вимагає: 

– чіткого визначення мети з урахуванням цілей довгострокового 

економічного та соціального розвитку; 

– створення алгоритму моніторингу кон’юнктури ринку іноземного 

капіталу; 

– виявлення та ранжування факторів, що сприяють і перешкоджають 

залученню ПІІ; 

– вдосконалення механізмів та інструментів регулювання та залучення ПІІ, а 

також оцінки ефективності їх використання в системі сталого розвитку країни.  

Процес прийняття стратегічних рішень інвестиційного характеру на рівні 

держави повинен базуватися на використанні досконалого організаційно-

економічного механізму залучення ПІІ, який представляє собою сукупність 

економіко-організаційних та правових відносин нормативно-правового 

забезпечення  (рис. 2.1). 



 

 

Фактори, що формують інвестиційний клімат держави  представлено на 

рис.2.2. 

  

 

 

Питання залучення прямих іноземних інвестиції, активізації інвестиційної 

діяльності країни та окремих регіонів став одним з  центральних і актуальних 

моментів у розвитку України на найближчі роки, оскільки ПІІ є каталізатором 



розвитку, адже вони не тільки сприяють технологічному оновленню, але і несуть в 

собі значний потенціал економічних вигід у вигляді зростання зайнятості 

населення, більш високої заробітної плати, підвищення продуктивності, розвитку 

інноваційної складової. 

Зі стратегічних позицій іноземні інвестиції – один з найбільш ефективних 

способів інтеграції національної економіки у світове господарство. У зв’язку з цим 

залучення іноземних інвестицій  та їх раціональне використання багато в чому 

визначає якість і стійкість   розвитку української економіки.  

Розглянемо  прямі іноземні інвестування  за період з 2011 по 2015 роки, за 

даними Державної Служби Статистики України (рис. 2.3). 

 

 

 

Рис. 2.3. Прямі іноземні інвестиції у Україну за 2011-2015 роки 

 

Тут ми можемо побачити, що загальний обсяг іноземних інвестицій у 2011 

році становив   49362,3 млн. дол., у 2012 році відповідно – 54462,4 млн. дол., у 

2013 році  58156,9 млн. дол., тобто слід відмітити, що протягом трьох років, до 

2014 р., надходження ПІІ було регулярними та стабільними. Темпи росту 



іноземних вкладень  у 2012 та 2013 роках відповідно до 2011 року становили 

110,3% та 117,8%. 

Починаючи з 2014 року загальний обсяг іноземних інвестицій скоротився 

проти 2011 року на 3446,3 млн. дол. і становив 45916 млн. дол., у 2015 році 

скорочення проти 2011 року становить 5990,9 млн. дол., і становить – 43371,4 млн. 

дол.  Відповідно темпи росту у 2014 та 2015 роках становили 93,0% та 87,9%.  

За офіційними даними Державної Служби Статистики України розглянемо 

прямі іноземні інвестиції за період з 2002 року до 2016 року (2.4). 

 

 

 

Рис. 2.4. Прямі іноземні інвестиції в Україну з 2002 р., млн.дол. 

 

Як свідчить наведена діаграма прямі іноземні інвестиції з 2002 року 

зростають до  2013 року, у 2014-2015 роках спостерігається спад надходжень, за I 

півріччя   2016 року ситуації покращується, ми бачимо збільшення прямих 

іноземних інвестицій проти 2015 року. 

Подібна динаміка свідчить про вкрай обережне ставлення іноземних 

інвесторів до України, їх постійному пошуку нових об’єктів для вкладення та 

очікуванні нових умов інвестування в українську економіку. Незважаючи на різкі 



коливання, слід відзначити прагнення іноземних інвесторів фінансувати реальні 

виробничі проекти в регіоні.  

Для об’єктивного аналізу причин низького рівня інвестиційної активності 

іноземних інвесторів в Україні слід звернути увагу на рейтинги, які поряд із 

врахуванням таких формальних показників, як кількість податкових платежів або 

ставок оподаткування (які останнім часом дійсно знижуються в Україні), 

враховують ще й специфіку підприємницької діяльності з огляду на інвестиційний 

процес. Таким рейтингом, зокрема, є індекс інвестиційної привабливості. Він 

підраховується Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) і ґрунтується на 

регулярному моніторингу бізнес-клімату першими особами компаній-членів 

Асоціації. 

За даними Європейської Бізнес Асоціації індекс інвестиційної привабливості 

України має нерівномірну динаміку і в цілому має негативне для країни значення 

(індекс, рівний 3 – нейтральне значення, менший 3 – негативне, більше 3 – 

позитивне) (рис. 2.5). 

 

 

 

Рис.2.5. Індекс інвестиційної привабливості України у 2010-2015 роках 

 



Сьогодні інвестиційна привабливість економіки України знаходиться на 

недостатньому рівні. Підтвердженням цього є динаміка індексів економічних 

свобод та інвестиційної привабливості.  

Іноземні інвестиції не надходять у вітчизняну економіку через низку 

чинників: високий рівень корупції, значне податкове навантаження, 

недосконалість законодавчої бази тощо. Саме ці причини зумовлюють низьку 

віддачу від вкладеного інвесторами капіталу, тому з кожним роком їхнє бажання 

інвестувати в економіку України зменшується. Хоча в деякі галузі обсяг іноземних 

інвестицій збільшується (харчова, хімічна промисловість; виробництво меблів та 

ремонт машин). Аналіз представлених даних показує, що в структурі припливу 

іноземних капіталовкладень спостерігаються незначні відхилення.  

Третій розділ «Удосконалення механізму підвищення ефективності 

залучення іноземного капіталу в економіку України» присвячений 

реформуванню механізму підвищення ефективності залучення іноземних 

інвестицій в економіку України та перспективам розвитку механізму залучення 

іноземних інвестицій в економіку України.  

Механізм підвищення ефективності залучення іноземних інвестицій повинен 

бути розроблений розроблено з урахуванням таких важливих принципів:  

 орієнтованість на прямі інвестиції;  

 першочергового зниження інвестиційних ризиків;  

 використання порівняльних переваг;  

 універсальності та адаптивності базового набору елементів та інструментів 

механізму;  

 зв’язку інвестиційного клімату та інвестиційної активності.  

Представимо пропонований механізм підвищення ефективності залучення 

іноземних інвестицій в економіку України на рис. 3.1. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

Рис.3.1. Механізм підвищення ефективності залучення іноземних інвестицій 

 

Реалізація зазначених заходів істотно змінить інвестиційне середовище в 

Україні і буде стимулювати залучення іноземних інвестицій, створить надійну 

основу для інноваційного розвитку економіки та підвищення якості життя 

громадян. 

Проведемо прогнозування інвестицій до 2020 року. Для цього розглянемо 

таблицю 3.1.  

Таблиця 3.1 

 

 

Цілі і завдання механізму 

Принципи побудови механізму 

Система інструментів механізму 
 Адміністративний 

блок 
Фінансовий  блок Інформаційний 

блок 

 

 

Система зниження 
інвестиційних 

ризиків  
Система 

удосконалення 
нормативно-

правової бази 
Система зниження 
адміністративних 

бар’єрів 

 

Система залучення 
та підтримки 

інвесторів 
Система розвитку 

інвестиційної 
інфраструктури  

Система підтримки 
рецепієнтов 

інвестицій

 

Система моніторингу інвестиційної діяльності 

Організаційна структура роботи механізму 

Інвестиційний механізм 

Розвиток 
інвестиційного 

ринку  

Зниження 
інвестиційних 

ризиків 

Підвищення інвестиційної 
активності 



Дані про вхідні та вихідні інвестиції  

Рік Прямі іноземні інвестиції в Україну Прямі іноземні інвестиції 

з України Всього у т.ч. ЄС 

2011 49362,3 36602,1 6898 

2012 54462,4 40016,3 6481,9 

2013 58156,9 21763,9 6757,3 

2014 45916 35575,5 6352,2 

2015 43371,4 33042,3 6210 

 

Зобразимо прогнозовані інвестиції на рис.3.3. 

 

Рис. 3.3. Прогноз обсягів інвестицій в економіку України на 2017-2020 роки 

 

Україна є державою, яка залучає іноземний капітал, адже володіє низкою 

факторів що підтверджують її інвестиційну привабливість: вигідне геополітичне 

розташування, високий рівень природно – ресурсної бази, дешева кваліфікована 

робоча сила, місткий споживчий ринок. 



Перспективи примноження іноземних інвестицій пов’язані, у першу чергу, з 

минулорічним підписання Угоди про асоціацію з ЕС. Міжнародний досвід 

свідчить, що не тільки країни які входять у європейський простір одержують 

більше ПІІ, а й саме входження до цього простору, як правило, супроводжується 

ростом ПІІ.  

У регіональному спрямуванні мають збільшитися надходження ПІІ до 

західних регіонів України (цьому сприятиме наближеність до європейських 

кордонів низки областей, а також співпраця у межах євро регіонів «Карпатський 

Єврорегіон», «Буг» та «Верхній Прут»), та зменшитися до східних. У галузевому 

вимірі найбільш перспективними сьогодні є аграрний сектор, переробка твердих 

побутових відходів, геологорозвідка нових газових та нафтових родовищ, а також 

розвиток «зеленої енергетики». 

Отже, було з’ясовано, що до основних причин, що сповільнюють розвиток 

інвестиційного підприємництва та бізнесу в Україні, треба віднести насамперед 

такі: внутрішні політичні та економічні потрясіння, відсутність реформ, недієві 

правові рамки, корупція, обмеження на рух капіталу, інфляція, податковий тягар, 

нерозвиненість інвестиційної інфраструктури. 

 

ВИСНОВКИ 

На основі проведеного дослідження можемо зазначити, що питання 

залучення іноземних інвестицій  займає окреме місце  у системі факторів 

економічного зростання держави.  

У результаті проведеного дослідження була досягнута його мета, а саме 

досліджено механізм підвищення ефективності залучення іноземних інвестицій в 

економіку України та вирішені поставлені завдання.  

По-перше, визначено сутність і значення іноземних інвестицій в 

інвестиційному процесі економіки країни. Під іноземними інвестиціями 

розуміються інвестиції, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти 

підприємницької та інші види діяльності з метою отримання доходу.  



По-друге, охарактеризовано вплив прямих іноземних інвестицій на 

економічний розвиток приймаючої держави. Зазначається, що прямі іноземні 

інвестиції (ПІІ) виступають ключовим джерелом зростання в багатьох країнах з 

перехідною економікою.  

По-третє, визначено особливості формування та зміст механізму залучення 

іноземних інвестицій в економіку України.  Забезпечити надходження прямих 

іноземних інвестицій в економіку України в масштабах і структурі, що 

відповідають зростаючим потребам та інтересам країни, а також національним і 

регіональним пріоритетним цілям, неможливо без вдосконалення організаційно -

економічного механізму їх регулювання та залучення.  

По-четверте, здійснено оцінку впливу факторів інвестиційного середовища 

та клімату на інвестиційні процеси. Досягнення високого рівня інвестиційної 

привабливості – це непростий, а часто дуже трудомісткий процес, що потребує в 

окремих випадках серйозної мобілізації зусиль.  

По-п’яте, досліджено динаміку інвестицій в економіку України. У цілому 

можна відзначити такі особливості залучення іноземних інвестицій в економіку 

України на сучасному етапі: стабільні темпи зниження позицій України в 

глобальному інвестиційному середовищі, пов’язані із зростанням боргового 

навантаження на бюджет, виснаженням міжнародних резервів; незначні обсяги 

іноземних інвестицій та зниження їх надходження у формі прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного капіталу) тощо. 

По-шосте, проведено аналіз структури залучених іноземних інвестицій в 

економіку України. Проведений аналіз структури  прямих іноземних інвестицій за 

країнами-інвесторами та за секторами економіки, показав, що   найбільші 

надходження іноземних інвестицій  за їх питомою вагою належить до таких країн 

як Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, Велика Британія, 

Вiрґiнськi Острови (Британія), Франція та Швейцарія.  

По-сьоме, наведено характеристику проблем залучення іноземних 

інвестицій в економіку України на сучасному етапі. Головна проблема у сфері 



іноземного інвестування – це стійка тенденція зниження надходження іноземних 

інвестицій в економіку України. 

По-восьме, охарактеризовано принципи формування ефективного 

фінансового механізму залучення іноземних інвестицій в економіку України та 

його складові.  

По-дев’яте, з’ясовано перспективи розвитку механізму залучення 

іноземних інвестицій в економіку Україні. 

Прямі іноземні інвестиції можуть послужити механізмом підвищення 

конкурентоспроможності України в світовій економіці за рахунок використання 

наявних конкурентних переваг та привнесення нових. Важливою умовою 

підвищення припливу прямих іноземних інвестицій є проведення державної 

політики, спрямованої на створення стабільних умов функціонування іноземних 

інвесторів в національній економіці. Досягнення цієї мети сприятиме підвищенню 

національної конкурентоспроможності та більш активної інтеграції нашої країни в 

міжнародну економічну систему.  
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спеціальністю 8.03050301 – міжнародна економіка. Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», Київ, 

2017. 

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.  

Ключові слова: іноземні інвестиції, механізм залучення, динаміка, структура, 

інвестиційна політика, проблеми, перспективи. 
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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.  

Ключевые слова: иностранные инвестиции, механізм привлечения, динамика, 

структура, инвестиционная политика, проблемы, перспективы. 
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investment in the economy of Ukraine 

Master's diploma for obtaining education level "Master" in the specialty 8.03050301 - 

international economy.National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic 

Institute of Sikorsky ", Kyiv, 2017.  

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 institutional 

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.  

Keywords: foreign investments, mechanism for the attraction, investment behavior, 

composition of investment, investment policy, problems and outlooks. 


