
ПРОБЛЕМИ ТА НАСЛІДКИ СПАДУ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

к.е.н., ст. викладач Абрамчук М.Ю.,  

студент гр. Ф-21 Клімашівська Г. 

Сумський державний університет (Україна) 

Важливою складовою розвитку національної економіки  є залучення іноземних 

інвестицій, проте  враховуючи нестабільну ситуацію у державі, кількість приватних 

інвесторів, готових обрати саме наше бізнес-середовище значно скоротилася. В Україну 

надзвичайно повільно надходять прямі іноземні інвестиції, їх сучасний обсяг не відповідає 

ні потребам вітчизняної економіки, ні потенціалу іноземних інвесторів [1].  

На думку більшості західних фахівців, головними чинниками, що  забезпечують 

залучення іноземних інвестицій  у країну є: 

- перспективи зростання економіки країни, яка приймає іноземні інвестиції, а також її 

суспільно-політичний стан; 

- загальна стратегія розвитку ТНК і БНК, яка враховує як масштаби, так і ємність 

ринків, можливості раціоналізації ведення виробничої діяльності та технологічних 

вимог виробництва; 

- термін окупності залучених іноземних інвестицій та рівень  інвестиційного ризику. 

Проаналізувавши вище вказані фактори, можна зробити висновок, що Україна не 

повною мірою відповідає інтересам іноземних інвесторів та головними причинами цього є:  

 невідповідність технологічних умов виробництва європейським вимогам; 

 наявність непрогнозованої політичної кризи у країні яка зумовлює спад економіки;    

 неможливість визначення терміну окупності інвестицій внаслідок постійного росту  

інвестиційних ризиків; 

 недосконалість законодавчого регулювання сфери іноземного інвестування; 

 відсутність стабільного розвитку українських ТНК та БНК, особливо дислокованих 

на сході країни; 

 наявність відтворювальних проблем - визначається значна маса морально і фізично 

зношених виробничих потужностей, які ще і знецінюються  внаслідок економічних та 

політичних криз; 

 зниження купівельної спроможності в Україні що  обумовлена низьким рівнем життя 

населення. Так, українці витрачають у середньому 3,2 тис. євро на рік, тоді як у Європі 

даний показник сягає більше 12 тис. євро. До того ж, за даними Держкомстату України, 

більше половини усіх доходів громадян витрачається на придбання продуктів харчування. 

Окремо слід виділити основні негативні наслідки обумовлені  проблемами відсутності 

відповідного рівня залучення іноземних  інвестицій: 

По-перше, спад в інвестиційній діяльності, що випереджає загальний виробничий 

спад призводить до підриву умов розширеного відтворення, внаслідок чого  відбувається 

різке відставання капіталомістких галузей виробництва, а також зменшення технічного 

виробництва. 

По-друге, зменшується частка загального грошового накопичення при використанні 

ВВП. Загальне накопичення в цілому по національній економіці характеризує чисту 

покупку споживачами товарів і послуг, які вироблені або надійшли з імпорту в цьому 

періоді, але ще не спожиті. 

По-третє, технологічна структура вкладень капіталу не прискорює процес оновлення 

капіталу. Частка витрат на модернізацію та оновлення устаткування має тенденцію до 

зменшення. 

По-четверте, поглиблюється диференціація різних регіонів країни за їх інвестиційної 

привабливості.  

Враховуючи вищезазначені проблеми та наслідки залучення іноземних інвестицій  в 

економіку України можемо запропонувати основні напрями, на які держава має звернути 

увагу для підвищення інвестиційної привабливості країни. 



 По-перше, законодавче питання, основна проблема якого полягає у тому, що 

неоднозначність деяких нормативних актів призводить до потреби вирішувати нагальні 

питання у судовому порядку і не завжди на користь інвестора, крім того, проблемою є 

занадто велика законодавча база, що регулює окремі аспекти інвестування.  

По-друге, держава має сприяти покращенню інвестиційного клімату, а це і мирне 

врегулювання конфлікту на Донбасі, і стабілізація грошової системи держави, що призведе 

до збільшення платоспроможності громадян, підвищення рівня життя, та ін. 

По-третє, важливим кроком було бы створення єдиних центрів з виробництва певної 

продукції. Це допомогло б концентрації капіталовкладень у відповідній галузі, сприяло би 

повній технологічній модернізації майна і надавало би додаткові гарантії інвестору в 

отриманні прибутку.  
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