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Стратегічною метою державної структурно-інноваційної політики є створення сучасного,
інтегрованого у світове виробництво і здатного до саморозвитку промислового комплексу
України. Галузева структура промислового виробництва повинна наблизитися до пропорцій, які
мають економічно розвинені країни та країни з перехідною економікою, що досягли
економічного зростання в результаті реалізації активної промислово-інвестиційної політики.
Обсяги наданих економіці країни ПІІ мають забезпечувати фінансування обігових коштів
підприємств в необхідних для їх нормального функціонування розмірах, а також довгострокове
інвестування в народне господарство, яке забезпечує структурні перетворення промисловості і на
їх основі економічне зростання [4].
Проблеми інвестиційної політики знаходять відображення у наукових працях Б. Кваснюка,
С. Салівона [2], О. Самсоненко та інших. Але слід зазначити, що в них міститься аналіз сучасних
тенденцій розвитку та організації заходів і стандартний набір інструментів і програм щодо її
вдосконалення.
Динаміка прямих іноземних інвестицій можливо прослідкувати на рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну 2011–2017 рр, млн. дол. США
З 01.01.2011 по 01.01.2015 спостерігався швидкий зріст прямих іноземних інвестицій, за цей
період вони зросли приблизно в 12,5 разів. Потім у 2015 році було падіння у 1,25 разів, що
пояснюється наслідками політичної і економічної кризи на Україні. Неефективна економічна
політика з її антисоціальними та антипідприємницькими новаціями, ставить країну в невигідне
становище. З 2015 по 2017 рік ПІІ продовжували знижуватись [1].
Інвесторів цікавлять інвестиції в галузі, де за короткий час можливо забезпечити повернення
вкладеного капіталу з отриманням найбільшого прибутку. Інвестувати у фінансову і страхову
діяльність було вигідно бо ставка рефінансування у США була значно нижчою (коливалась від
0,5 % до 0,25 %) ніж в Україні (7–12,5 %). Тому інвестори без ризику заробляли на цій різниці
[3].
Середньорічні надходження прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну в 2015–2017 рр.
становили близько 3 млрд. дол. США, і левова частка з них була пов’язана з конвертацією боргів
банківського сектора в капітал або залученням межфирменного боргу. При цьому, ці суми в рази
менші від річних обсягів залучених Україною ПІІ в докризовий період і абсолютно не
відповідають економічним потребам національної економіки. Адже саме прямі інвестиції
повинні виступати джерелом інвестицій в основний капітал вітчизняних підприємств, якщо ми

ставимо за мету вийти на співвідношення валових інвестицій в основний капітал до ВВП на рівні
25–30 %, що дасть можливість прискорити економічне зростання до 5–7 % на рік.
Висновки. Для забезпечення ефективної абсорбції ПІІ повинні бути створені необхідні
передумови, зокрема, очищення, розвиток і поглиблення фінансових ринків, забезпечення
надійного захисту прав кредиторів тощо.
Національний банк повинен враховувати ризики від надмірно швидкої лібералізації, пов’язані
з більш високою ймовірністю прояву фінансових шоків, в тому числі спекулятивних атак, які
обумовлені вмістом значного процентного диференціала за активами в національній та іноземній
валютах, а також все ще високими інвестиційними ризиками в Україні, які відображають її
далекий від інвестиційного суверенний рейтинг.
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