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У статті розкрита сутність інвестування та його роль для розвитку національної економіки.
Визначено, що інвестиційна діяльність країни є інструментом зміцнення національної економіки, що в свою
чергу стане показником забезпечення цілей сталого розвитку та високого рівня конкурентоспроможності
серед інших провідних країн. Зазначено, що національна економіка являє собою єдину соціально-економічну
систему, яка має багато складових у різних галузях господарської діяльності. Аби процес розвитку тривав
постійно, необхідно вирішувати протиріччя, що з’являються між окремими елементами економічної
системи. У роботі виокремлено найбільш привабливі для іноземних інвесторів види економічної діяльності
та виділено передумови вибору об’єкта інвестування.
Аналізуючи закордонний досвід механізму залучення іноземних інвестицій зроблено акцент на тому, що
у світі існує кілька механізмів залучення іноземних інвестицій. Основними складовими комплексного
механізму залучення прямих іноземних інвестицій визначено інституціонально-правовий, грошовокредитний, бюджетно-податковий, територіально-організаційний механізми. Усі механізми
міжнародного співробітництва для інвестування у високоефективні українські компанії надають багато
поточних та майбутніх переваг. Визначено, що світовий досвід залучення іноземних інвестицій ідеально
підходить для України
У світлі вищезазначених фактів звернули увагу на те, що питання залучення іноземних інвестицій в
Україну є дуже важливим і потребує великої уваги. На шляху України до сталого розвитку залучення прямих
іноземних інвестицій є важливим інструментом для підвищення економічного процвітання, тим самим
руйнуючи та відновлюючи національні перешкоди. У статті сформульовано функції залучення іноземних
інвестицій на мікро- та макрорівні.
У ході дослідження з’ясували, що ефективний механізм залучення прямих іноземних інвестицій країні в
цілому бути привабливими для інвесторів, що призводить до реального залучення коштів. Залучення
іноземних інвестицій у реалізацію стратегічних цілей держави дозволить поліпшити та підвищити
ефективність окремих частин національної економіки.
Ключові слова: інвестиції, сталий розвиток, ефективність, механізм залучення інвестицій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний економічний розвиток характеризується глобальними суспільними
трансформаціями, що обумовлені імплементацією Цілей сталого розвитку,
цифровізацією
економіки,
розвитком
альтернативної
енергетики
та
інтернаціоналізацією економічних відносин [7, 8, 10, 14, 20, 21, 29, 33, 38, 39, 47, 53,
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54, 59, 60]. Його динаміка для будь-якої країни значною мірою обумовлена рівнем
інвестиційної діяльності. В умовах глобальної світової інтеграції особливе місце
займає процес прямого іноземного інвестування. Україна сьогодні стала на шлях
всебічних економічних перетворень. За таких умов налагодження стабільного
інвестиційного процесу є справою особливого значення як на національному рівні так
і всередині кожного окремого підприємства. Підвищення інвестиційної привабливості
країни має стати складовою стратегії розвитку національного господарства на шляху
сталого розвитку.
Проблема інвестування в Україні є нині найважливішою для економічного
розвитку сучасних підприємств, оскільки завжди існує потреба у додаткових коштах,
а державний бюджет є обмеженим та не має можливості виділяти необхідну кількість
матеріальних ресурсів на стратегічні цілі окремих галузей економіки. Залишається
недостатньо вивченою проблема впливу іноземних інвестицій на сталий розвиток
держави.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Інтерес до дослідження залучення іноземних інвестицій виявляють багато
вітчизняних та зарубіжних науковців. Вивчення іноземного інвестування, його ролі та
значення для національної економіки розглядається у розрізі багатьох складових та
напрямків діяльності. Завдяки цьому можна комплексно проаналізувати теоретичний
аспект досліджуваної нами тематики.
Особливої уваги заслуговують такі автори як Буркинський. Б., Алієв М.,
Галушкіна Т.[Помилка! Джерело посилання не знайдено.], які в своїх дослідженнях
розкривають передумови, принципи і механізми формування розвитку економіки
шляхом формування ефективних методів інвестування.
Орщанська M. I. [40] проаналізовала сучасні тенденції та особливості залучення
прямих іноземних інвестицій за умов використання дієвих механізмів державноприватного партнерства в Україні. Обґрунтувала потребу залучення прямих іноземних
інвестицій в сучасних умовах, дослідила головні проблеми і перешкоди для
ефективного функціонування проектів державно-приватного партнерства як
механізму залучення іноземного капіталу.
Мацків В. В. [37] дослідив проблемні аспекти залучення іноземних інвестицій.
обґрунтував важливість регулювання інвестиційної сфери в рамках забезпечення
інвестиційної безпеки держави. Дане дослідження заслуговує на увагу оскільки у
сучасних умовах політичного конфлікту в Україні та нестабільності національної
економіки питання безпеки є надзвичайно актуальним.
Такі автори як Чуницька, І. І., Макаренко, О. Я. [58] досліджували cтан та рівень
залучення іноземних інвестицій в економіку України, що сприяють розвитку
національної економіки взагалі і є стимулом для активізації підприємницької
діяльності. Відповідно до їхніх праць на інвестиційну привабливість впливає
загальний стан економіки країни, умови ведення бізнесу, зокрема ступінь втручання
держави та рівень корупції.
Раманова, Ю. С., та Герасимчук, В. Г. [45] у свої працях дослідили роль та значення
іноземних інвестицій для розвиту економіки країни. Визначено основні причини
зменшення обсягів інвестицій в економіку України та з’ясовано, що в багатьох
секторах української економіки був відзначений спад в інвестиціях. Це зумовлюється
тим, що, на сьогоднішній день, політична та економічна ситуація сповільнює ріст
інвестиційної діяльності не тільки в державі, але і за її межами.
Серед зарубіжних дослідників важливим є виокремити праці J. A. Puppim de
Oliveira, C. N. H. Doll, O. Balaban [Помилка! Джерело посилання не знайдено.], які
у своїх роботах розкривають питання забезпечення інвестиційно привабливого
середовища для залучення іноземних інвестицій та розглядають зв’язок сталого
розвитку країни через призму екологічних напрямків діяльності підприємств. Eaton D.
[2] досліджував системні підходи до розвитку підприємницької діяльності, які
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ґрунтувалися саме на збереженні навколишнього середовища та ставлення за мету
раціонального використання природних ресурсів країни для отримання
довгострокових економічних ефектів зростання економічних показників держави.
Abamu, B. E. [1] у своїй роботі представляє концепцію залучення інвестицій, що
використовується національними урядами для покращення конкурентоспроможності
країни. Зазначена концепція розглядається у розрізі маркетингових досліджень, що
сприяє інтегруванню діяльності із залучення інвестицій у вже встановлені
маркетингові моделі та рамки. Саме такий підхід дозволяє розробити політику
залучення іноземних інвестицій та покращити привабливість країни інвестиційного
напрямку за допомогою маркетингових інструментів.
Такі вчені як John, E. F., Purity.U., N.-O., та Ifeoma, A. R. [Помилка! Джерело
посилання не знайдено.] досліджують прямі іноземні інвестиції як ключовий
компонент розвитку, який більшість країн світу прагнуть залучити для стимулювання
економічного зростання та розвитку. У цій роботі було розглянуто місце
інфраструктури у залученні прямих іноземних інвестицій, яка вважається
інструментом розвитку.
Наступними є група науковців Masron, T. A., Naseem, N. A. M., та Wahab, E. A. A.
[6], які у своїх працях проаналізували вплив залучення іноземного капіталу країн з
різним економічним розвитком та розкрили питання доцільності формування
привабливого інвестиційного клімату країни для залучення іноземних інвестицій
вітчизняними підприємствами для забезпечення сталого розвитку національної
економіки.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження механізмів та ролі залучення іноземних інвестицій для
підвищення конкурентоспроможності й забезпечення сталого розвитку країни.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
В умовах економічної стабільності та ефективності вітчизняної економіки кожна
країна прагне до повної розробки потенційно вигідних сфер діяльності, що дозволяє
адекватно оцінити національний потенціал та конкурентоспроможність країни на
міжнародній арені.
До 2014 року загальна картина надходжень прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в
Україну була досить непогана. Потік інвестицій мав зростаючу тенденцію мало, не з
кожним роком. Дані досягали рекордного максимуму в 6,5 млрд доларів в грудні 2005
року. Однак революційні події стосовно політичного напряму країни, військові дії
через боротьбу за територію з сусідньою державою, що розгорнулися на сході України,
значно віджахнули інвесторів. Внаслідок чого відбулося досить різке скорочення ПІІ,
коли потік надходжень досяг рекордного мінімуму на рівні -470,0 млн доларів вже в
березні 2014 року. Згодом приплив ПІІ почав поступово відновлюватись і склав
близько 3 млрд. дол. США, але вже в 2018 році знову скоротився до 2,36 млрд. дол.
США. В цілому, надходження ПІІ скоротилося, через військовий конфлікт з Росією,
оскільки російські інвестори вилучили велику частину активів, які вони раніше
тримали в Україні.
У 2018 році основними інвесторами в Україні були Кіпр, Нідерланди,
Великобританія, Німеччина і Швейцарія. Інвестиції були в основному зроблені в
секторах виробництва, торгівлі і ремонту, нерухомості, фінансів і страхування.
Через побоювання інвесторів стосовно нестабільного політичного становища та
невирішеного конфлікту на сході України повернутися до максимальних значень
Україні вдасться ще не скоро. Проте ситуація все ж таки покращується. За останні три
роки найбільший показник був у четвертому кварталі минулого року, коли прямі
іноземні інвестиції збільшилися на 1245 млн доларів.
В березні 2020 року прямі іноземні інвестиції в Україну збільшилися на 553,0 млн
доларів США порівняно з ростом на 1,2 млрд доларів США в попередньому кварталі.
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В останніх звітах України за поточними операційними рахунками профіцит склав
244,0 млн доларів США. Станом на березень 2020 року прямі іноземні інвестиції в
Україну збільшилися на 4,0 млн доларів США. Іноземні портфельні інвестиції
збільшилися на 1,6 млрд доларів США. Номінальний ВВП країни в грудні 2019 року
було оголошено на рівні 46,0 млрд доларів США.
Всього за всі роки існування держави Державна служба статистики України
нарахувала 34,7 мільярда доларів іноземних інвестицій в українську економіку. З них
78%, або 27,2 млрд. дол. США, припадає на країни ЄС.
Ключовими інвесторами в Україні виступали:
− Кіпр - 10,3 мільярда доларів;
− Нідерланди - 7,5 млрд доларів;
− Великобританія - 2 мільярди доларів;
− Німеччина - 1,7 мільярда доларів;
− Швейцарія - 1,6 мільярда доларів.
Серед основних напрямків економічної діяльності в Україні привабливих для
іноземних інвестицій можна виділити такі:
− Промисловість - 32,9%.
− Оптово-роздрібна торгівля - 16,2%.
− Фінансова та страхова діяльність - 12,9%
− Угоди з нерухомістю - 12,9%
− Професійна, наукова та технічна діяльність - 6,5% [41, 44, 46].
Національна економіка являє собою єдину соціально-економічну систему, яка має
багато складових у різних галузях господарської діяльності. Аби процес розвитку
тривав постійно, необхідно вирішувати протиріччя, що з’являються між окремими
елементами економічної системи. Інвестиційна діяльність підприємства є
інструментом зміцнення національної економіки, що в свою чергу стане показником
сталого розвитку та високого рівня конкурентоспроможності серед інших провідних
конкурентів.
Вивчаючи теоретичний аспект категорії «інвестиції», зазначимо, що сама
концепція інвестицій (від лат. Investio - одягаю) означає дотації коштів в різні сектори
економіки та є елементом ефективного та стабільного сталого розвиту країни в цілому.
У
сучасній
літературі
[Помилка!
Джерело
посилання
не
знайдено.,26,27,28,35,42,59]
інвестиціями
вважаються
грошові
цінності,
нематеріальні та інтелектуальні цінності, інвестиції в господарські операції та інші
види діяльності з метою отримання прибутку. Вони можуть бути перетворені в основні
фонди (будинки, машини, споруди та обладнання тощо) та оборотні активи (для
створення запасів тощо), нематеріальні ресурси та активи (патенти, цінні папери,
ліцензії тощо). [25] Таким чином, з одного боку, є інвестиції, які не використовуються
протягом поточного періоду і зберігаються на складах (інвестиції для збільшення
товарно-матеріальних цінностей), споживчих товарів, а з іншого боку, планується
збільшення виробництва (склади в будівлях, машинах та будівлях).
Як і для більшості країн з перехідними економіками, для України ключовим
фактором розвитку стає ефективне використання іноземних інвестицій. Розробка
дієвих механізмів залучення прямих іноземних інвестицій - є одним з провідних у
списку пріоритетів економіки України. Сьогодні Україна повинна підтримувати та
розвивати компанії в середині країни задля стимулювання зростаючого інтересу у
багатьох країнах до вкладання коштів. Провівши дослідження за даною темою
з’ясовано, що серед найбільш привабливих галузей України для іноземних інвесторів
можна виділити переробну промисловість, фінансову діяльність, торгівлю та операції
з нерухомим майном, орендe, інжиніринг та надання послуг підприємцям. Серед
основних переваг на які звертають увагу інвестори при виборі об’єкта інвестування
виокремлюють наступні:
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1. Ринок України є один з найбільших в Європі, що налічує 47 мільйонів
споживачів.
2. Кваліфікована і недорога робоча сила та фактори виробництва.
3. Уряд, що намагається поліпшити діловий клімат для полегшення надходжень
інвестицій реформуючи банківській сектор.
4. Система освіти гарної якості: Україна посідає четверте місце в світі за кількістю
кваліфікованих фахівців в сфері високих технологій.
5. Стратегічно вигідне географічне положення, країна знаходиться біля воріт
Європи, Росії та Азії.
6. Добре розвинена транспортна інфраструктура
7. Прихильність інвесторів, таких як KraftFoods, Coca-Cola, HewlettPackard, Cargill,
Knauf, Райффайзен Банк Аваль.
8. Наявність великої кількості природних ресурсів (запаси залізної руди і
марганцю) і розвинена сільськогосподарська промисловість.
9. Значна фінансова підтримка з боку міжнародних установ: будь то глобальними
інститутами (МВФ, Світовим банком або ЄС) або за допомогою двосторонніх угод.
Тож підсумовуючи можна відзначити, що Україна має гарні шанси бути однією з
провідних країн за обсягами залучення інвестицій. Проте Україні вкрай необхідно
здійснювати пошук нових більш сучасних підходів створення сприятливого
інвестиційного клімату в економіці України.
Завдяки інвестиціям можна здійснювати не тільки підприємницьку діяльність та
виробництво, але й можливе оновлення ринкової інфраструктури, позитивні зміни в
економіці в цілому, що бажано в нашій країні за сучасних умов. Нестача ресурсів та їх
нераціональне використання сприяють втраті конкурентоспроможності національної
економіки, зменшенню обсягів виробництва, зростанню виробничих витрат тощо
[15,28].
Із вищесказаного можна сказати, що рівень ефективності інвестиційної політики
компанії є вирішальним для України. Інвестиційна політика та сприятливий
інвестиційний клімат дають можливість реагувати на зміни в конкретній галузі бізнесу
та впливати на майбутнє становище компанії у світових та національних інвестиційних
відносинах.
У світлі вищезазначених фактів звернемо увагу на тому, що питання залучення
іноземних інвестицій в Україну є дуже важливим і потребує великої уваги. На шляху
України до сталого розвитку залучення прямих іноземних інвестицій є важливим
інструментом для підвищення економічного процвітання, тим самим руйнуючи та
відновлюючи національні перешкоди. Такі важелі зможуть стимулювати перехід усіх
компаній до конкурентоспроможності серед національних та світових лідерів. Така
діяльність створює механізми, необхідні для залучення стійких інвестицій у компанію
з метою посилення сталого розвитку.
Фактори, що формують механізм залучення іноземних інвестицій, не є стабільними
та незмінними. Вони виникають внаслідок багатьох чинників. Так, наприклад,
важливим фактором є нормативно-правова база країни, яка встановлює на регулює
відносини між суб’єктами господарювання у тому числі і з питань інвестиційного
забезпечення для іноземних інвесторів дуже важливо розуміти ступінь захищеності їх
коштів та оцінювати ймовірні ризики, які пов’язані з цим. Основним бар’єром для
іноземних інвесторів є недосконала податкова система, яка створює несприятливі
умови для вкладання іноземного капіталу в українські підприємства. Наступним
фактором, що формує механізм залучення іноземних інвестицій це рівень модернізації
та інноваційності підприємницького сектору[3,6,9,13,17,18,19,43].
Важливою
частиною механізму залучення іноземних інвестицій є перехід компанії до
інноваційного виробничого процесу; модернізація обладнання; вироблена продукція
відповідає міжнародним стандартам та комп’ютерній підтримці для залучення
іноземних інвестицій. У розрізі цього фактору можна виділити екологічну складову
розвитку країни, оскільки у сучасному світі ми спостерігаємо тенденцію екологізації
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бізнесу. Тож, підприємства, які використовують у процесі своєї діяльності новітні
інноваційні технології екологічного спрямування будуть більш інвестиційно
привабливими ніж ті, що використовують застарілі та небезпечні технології
виробництва та переробки відходів.
У світі існує кілька механізмів залучення іноземних інвестицій. Основними
складовими комплексного механізму залучення прямих іноземних інвестицій
визначено інституціонально-правовий, грошово-кредитний, бюджетно-податковий,
територіально-організаційний
механізми.
Усі
механізми
міжнародного
співробітництва для інвестування у високоефективні українські компанії надають
багато поточних та майбутніх переваг[12,34,48,49,50,51,55]. Світовий досвід
залучення іноземних інвестицій ідеально підходить для України (рис 1).
Тож, одним із найпоширеніших механізмів залучення прямих інвестицій в країни є
створення спільних підприємств (СП), в яких формуються процеси співпраці,
групування знань, зусиль, ресурсів та досвіду.
Механізми залучення іноземних інвестицій на підприємствах
Створення вільних
економічних зон

Створення спільних
підприємств (СП)

Укладання концесії

Відкриття
транснаціональних
компаній.

Лізинг
Організація венчурних
підприємств

Поява акціонерних
товариств

Рисунок 1– Механізми залучення іноземних інвестицій у національну економіку
(сформовано авторами)
Таким чином, ефективний механізм залучення прямих іноземних інвестицій
дозволяє країні бути привабливими для інвесторів, що призводить до реального
залучення коштів. Залучення іноземних інвестицій у реалізацію стратегічних цілей
держави в напряму сталого розвитку дозволить поліпшити та підвищити ефективність
окремих галузей національної економіки[11,30,31,52,56]. Це надасть можливість
впроваджувати та використовувати новітні ефективні відновлювані джерела енергії та
енергозберігаючі технології у виробничих та соціальних сферах для забезпечення
виробництва екологічно чистої продукції; для зменшення шкідливого забруднення;
для поводження та знищення відходів. Як важливий наслідок, з’явиться можливість
мінімізувати та забезпечити збалансовану структуру споживання.
Згідно з аналізом інвестиційного ядра, ми зазначаємо, що інвестиції є
найважливішим інструментом для забезпечення розвитку бізнесу та відіграють
важливу роль на макро- та мікрорівні, особливо при простому та широкому
відтворенні основних фондів, структурних перетвореннях, підвищенні ефективності
фінансово-господарської діяльності країни та вирішенні багатьох соціальних проблем.
Без інвестицій проблеми з фінансовою складовою компанії не можна відновити, а
економічне зростання можна досягти в довгостроковій перспективі. Роль, яку іноземні
інвестиції відіграють у досягненні стратегічних цілей розвитку компаній та країн,
подано на рисунку 2 у вигляді окремих функцій.
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Функції ПІІ для сталого розвитку

Мікроекономічний рівень

• збільшення і розширення сфери
діяльності за рахунок екологічних товарів;
• зниження
собівартості
виробництва і реалізації продукції на основі
енерго та ресурсозбереження;
• підвищення екологічної безпеки
технічного рівня виробництва на основі
впровадження інноваційних технологій;
• поліпшення якості і забезпечення
конкурентоспроможності продукції та в
цілому підприємства;
• підвищення
ефективності
природоохоронних заходів;
• придбання цінних паперів та
вкладення коштів в активи інших
підприємств;
• придбання контрольного пакету
акцій і ін.

Макроекономічний рівень

Основою
для
розвитку
національної
економіки
і
підвищення
ефективності
суспільного виробництва за рахунок:
•
систематичного оновлення основних
виробничих фондів підприємств і невиробничої
сфери;
•
прискорення
науково-технічного
прогресу
(НТΠ),
поліпшення
якості
і
забезпечення
конкурентоспроможності
вітчизняної продукції;
•
екологічно збалансованого розвитку
всіх галузей економіки;
•
зниження
енергоємності
та
ресорсоємності технологій;
•
нарощування економічного потенціалу
країни та забезпечення обороноздатності
держави;
•
зниження витрат виробництва та обігу;
•
збільшення і поліпшення структури
експорту;

Рисунок 2– Роль ПІІ для сталого розвитку країни (сформовано авторами)
Підводячи підсумок, ми наголошуємо, що інвестування в сучасні підприємства є
важливою складовою як розвитку окремої компанії, так і країни в цілому. Залучення
інвестицій призведе до збільшення економічних показників, науково-технічного
прогресу, швидкого економічного зростання та ефективного використання ресурсів, з
одного боку та дозволить забезпечити досягнення цілей сталого розвитку, з іншого
боку.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, у підсумку дослідження механізмів та функцій залучення іноземних
інвестицій, які є інструментом підвищення конкурентоспроможності й забезпечення
сталого розвитку країни ми зазначаємо, що іноземні інвестиції відіграють ключову
роль у формуванні конкурентоспроможності країни. Залучення коштів іноземних
інвесторів сприяє активізації інвестиційного процесу, впровадженню нових
технологій, використанню передового зарубіжного досвіду, розвитку малого та
середнього бізнесу, використанню альтернативних джерел енергії та переходу до нової
економічної моделі розвитку держави. Саме такі трансформації у напряму
забезпечення цілей сталого розвитку спонукають зростанню інвестиційного
потенціалу країни. Тож, прямі іноземні інвестиції є важливим фактором, який
ефективно використовується для прискорення економічного зростання, оптимізації
структури споживання, підвищення конкурентоспроможності, формування нової
структури української економіки.
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SUMMARY
Karintseva O.I., Dehtyarova I.B., Kharchenko M.O., Dolgosheieva O.I., Kirilieva A.V.
Attracting foreign investment as a tool for ensuring competitiveness and sustainable
development of the country
The article reveals the essence of investing and its role for the development of the national economy. It is
determined that the country's investment activity is a tool for strengthening the national economy which in turn will
be an indicator of sustainable development and a high level of competitiveness among other leading countries. It is
noted that the national economy is a single socio-economic system that has many components in different sectors of
economic activity. In order for the development process to continue, it is necessary to resolve the contradictions that
arise between the individual elements of the economic system. The paper identifies the most attractive types of
economic activity for foreign investors and highlights the prerequisites for choosing an investment object.
Analyzing the foreign experience of the mechanism of attracting foreign investment, the emphasis is on the fact
that there are several mechanisms of attracting foreign investment in the world. The main components of the complex
mechanism for attracting foreign direct investment are institutional, legal, monetary, budgetary and tax, territorial
and organizational mechanisms. All mechanisms of international cooperation for investing in highly efficient
Ukrainian companies provide many current and future benefits. It is determined that the world experience of
attracting foreign investments is ideal for Ukraine
In the light of the above facts, they drew attention to the fact that the issue of attracting foreign investment to
Ukraine is very important and needs much attention. On Ukraine's path to sustainable development, attracting
foreign direct investment is an important tool for increasing economic prosperity, thereby destroying and restoring
national barriers. The article formulates the functions of attracting foreign investment at the micro and macro levels.
The study found that an effective mechanism for attracting foreign direct investment to the country as a whole
is to be attractive to investors, which leads to real attraction of funds. Attracting foreign investment in the
implementation of strategic goals of the state will improve and enhance the efficiency of certain parts of the national
economy.
Keywords: investments, sustainable development, efficiency, mechanism of investment attraction.
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