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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Важливу роль у створенні сприятливих умов для розвитку української економіки відіграють іноземні інвестиції. 

Залучення іноземних інвестицій дає змогу країні-реципієнту отримати ряд вигод, основними з яких є поліпшення 

платіжного балансу; трансфер новітніх технологій та ноу-хау; комплексне використання ресурсів; розвиток 

експортного потенціалу і зниження рівня залежності від імпорту; досягнення соціально-економічного ефекту 

(підвищення рівня зайнятості, розбудова соціальної інфраструктури тощо). Водночас, використання іноземних 

інвестицій для країни є потенційним джерелом загроз, таких як експлуатація сировинних ресурсів та забруднення 

навколишнього природного середовища, підвищення рівня залежності країни від іноземного капіталу, зниження рівня 

конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників, трансфер капіталу за кордон.  

За даними Держстату, за січень-березень 2016 р. Україна освоїла майже 51,2 млрд. грн. міжнародних інвестицій. 

До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає 83,0 % загального обсягу прямих інвестицій, увійшли 

Кіпр (11,7 млрд. дол.), Нідерланди (5,6 млрд. дол.), Німеччина (5,4 млрд. дол.), Росія (3,3 млрд. дол.), Австрія (2,4 

млрд. дол.), Велика Британія (1,85 млрд. дол.), Віргінські острови (1,7 млрд. дол.), Франція (1,5 млрд. дол.), Швейцарія 

(1,3 млрд. дол.), Італія (972 млн. дол.). 

Національне законодавство в сфері регулюванні іноземних інвестицій декларує захист та сприяння іноземним 

інвестиціям, встановивши державні гарантії захисту іноземних інвестицій, звільнення іноземних інвесторів від сплати 

ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України. 

Задля спрощення порядку залучення іноземних інвестицій та сприянню відновлення економіки держави, 

наближення законодавства України до стандартів Європейського Союзу, Президент України підписав Закон «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної реєстрації іноземних 

інвестицій», який скасовує обов’язкову держреєстрацію іноземних інвестицій і спрощує їх залучення в Україну. 

Більшість експертів, фахівців, юристів вважають, що скасування державної реєстрації іноземних інвестицій 

позитивно позначиться на підвищенні позиції України у рейтингу Doing Business та індексу інвестиційної 

привабливості (International Business Compass), а також призведе до зростання прямих інвестицій в Україну (у 

рейтингу Світового банку «Doing Business 2015» Україна за показником легкості ведення бізнесу займала 96 місце 

серед 189 країн світу (у 2014 р. – 112 місце); згідно з індексом інвестиційної привабливості (International Business 

Compass), який розраховує міжнародна консалтингова мережа BDO, Україна в 2015 р. посіла 89 місце зі 174 країн (у 

2014 р. – 109 місце). 

Слід зауважити, що сьогодні державна політика в сфері залучення прямих іноземних інвестицій характеризується 

відсутністю контролю за частками залучених інвестицій в розрізі сфер економічної діяльності, законодавчо не 

встановлено перелік стратегічних галузей, безпечні пороги участі в них іноземного капіталу та відповідний механізм 

здійснення оцінки такої участі на передінвестиційному етапі. Відсутність стратегії інвестиційної політики та 

ефективних механізмів регулювання допуску іноземного капіталу призвела до його стихійного розподілу в різних 

сферах української економіки. 

Слід ретельно переглянути правила доступу іноземних інвестицій та врахувати в державній інвестиційній політиці 

успішний світовий досвід, запевняють фахівці. Наприклад, потенційні інвестори з-за кордону, що мають наміри 

інвестувати в Іспанію, Грецію, Францію, Нідерланди, Італію, Португалію та багато інших країн, повинні отримати або 

спеціальний урядовий дозвіл на здійснення капіталовкладень, або повідомити про це. Існує низка обмежень щодо 

напрямів та обсягів інвестування в багатьох країнах світу, оскільки їх політика направлена саме на захист 

національних виробників та інтересів. Такий інструмент може бути ефективним як для держави так і для інвесторів. 

Для інвесторів – допомога в реалізації проектів, сприяння влади та гарантії в процесі реалізації інвестиційної 

діяльності, для влади – спрямування в пріоритетні сфери, контроль та запобігання ризикам. 

Але, говорячи про захист економіки від залучення іноземних інвестицій, мова має йти не про відмову від 

іноземних інвестицій, які конче необхідні, а про нейтралізацію негативних ефектів, про забезпечення інвестиційного 

механізму системою безпеки. 

Створюючи сприятливі умови для вкладання іноземного капіталу, оголошуючи про національний режим для 

нього, практично в усіх країнах світу процес залучення іноземних інвестицій в тій чи іншій формі регламентується: 

їхній приплив заохочують в одні галузі економіки і обмежують в інші. 

В розвинених країнах існують обмеження на право власності на підприємства стратегічних галузей з боку 

іноземних інвесторів і ступені їх впливу і правомочності. Це стосується, насамперед, гірничодобувного, аграрного 

сектору, сфери послуг (транспорт, комунікації, фінанси і страхування). Виробничий сектор не містить таких заборон. 

Змішану форму власності мають підприємства, передані під управління, в концесію, лізинг. Ці підприємства 

функціонують за участю держави. 

Потенційні інвестори з-за кордону в усіх розвинених індустріальних країнах (окрім США, ФРН, Італії і 

Швейцарії) повинні отримати спеціальний урядовий дозвіл на здійснення капіталовкладень. Та навіть якщо для 

трансферту капіталу не треба попереднього дозволу, іноземний інвестор має повідомити про нього компетентний 

державний орган з управління та контролю за інвестиціями у стратегічні сектори економіки: в США – Комітет з 

іноземних інвестицій, у Німеччині – спеціальний орган з контролю за іноземними інвестиціями. Спеціальний орган з 



контролю за іноземними інвестиціями, де дотримуються відповідності інтересам національної безпеки та 

антимонопольному законодавству створено також і у Китаї. 

У США налічується 42 види діяльності, які вважаються стратегічними. Рада безпеки може накласти вето на будь-

яку угоду, в якій вбачатиме загрозу безпеці та національним інтересам країни. У КНР діє режим розмежування 

залучених іноземних інвестицій за критеріями: заохочувані, обмежені і ті, що забороняються. Так, обмежуються 

іноземні інвестиції в секторі нерухомості, в т.ч. у будівництві та експлуатації 5-зіркових готелів, офісних будівель. У 

фінансовому секторі допускається участь тільки у формі спільних підприємств, притому контрольний пакет акцій 

повинен бути у китайських компаній, в т.ч. у страхуванні, банках, фінансових і лізингових компаніях, в управлінні 

фондами (не вище 49 %). 

Що стосується залучення коштів в інфраструктурні об’єкти, то цікавим є досвід Туреччини. Це 18-та економіка 

світу (Україна в шостому десятку). Економічний ривок у цій країні стався з прийняттям у 2003 р. закону про прямі 

іноземні інвестиції. Його основним інструментом стали спеціальні інвестиційні зони (СІЗ), в яких діють особливі 

податкові режими і пільгові умови для ведення бізнесу. Таких зон у Туреччині близько 200, і діляться вони на три 

види: технопарки, організовані промислові зони і вільні зони. Основна частина їх сконцентрована в історично 

сформованих індустріальних та наукових центрах. 

Прямі іноземні інвестиції, кредити МВФ і приватизація, всупереч очікуванням всіх українських урядів, все ж не 

служать панацеєю від усіх бід і самі по собі не призведуть до економічного прориву, вважають експерти. Вони є лише 

невеликим доповненням до внутрішніх інвестицій. Досвід країн, що створили економічне диво, показує, що тільки 

акцент на внутрішні ресурси може забезпечити країні довгостроковий економічний розвиток. Кредити міжнародних 

фінансових організацій ідуть, перш за все, на виплату попередніх боргів, тобто повертаються кредиторам, а не 

скеровуються на розвиток економіки. 

Разом з тим об’єктивні закони світової економіки, процеси міжнародної міграції капіталу свідчать про те, що 

Україна не може стояти в стороні від активного залучення і використання іноземного капіталу. 

Найважливіше те, що прямі іноземні інвестиції можуть бути джерелом не лише капіталу, але також нових 

технологій, навиків менеджменту і системи маркетингу. Ці ресурси, в свою чергу, стимулюють конкуренцію, новації, 

акумуляцію капіталу і завдяки цьому створюють робочі місця та економічне зростання. 

Таким чином, розглядаючи в цілому двоякий вплив іноземного інвестування на економіку країни-реципієнта, 

можна зробити висновок, що залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України несе значні переваги. Це 

підтверджує досвід багатьох країн Центральної та Східної Європи. А для запобігання негативних моментів, даний 

процес потребує відпрацювання регулюючого механізму, завдяки якому іноземне інвестування стане взаємовигідним. 

Отже, залучення іноземних інвестицій залишається однією з ключових проблем економічної реформи в Україні. 

 


