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ВСТУП 
 

Актуальність теми. Реалізація довгострокової стратегії суспільно-

економічного розвитку країни вимагає нарощування інвестиційних ресурсів, 

поліпшення їх структури і оптимізації напрямів їх використання відповідно 

до пріоритетів економічного зростання.  Обов’язковою умовою забезпечення 

економічного зростання є здійснення державою виваженої інвестиційної 

політики в національній економіці. В умовах досягнення відносної 

фінансової стабілізації активізація інвестиційної діяльності має 

спрямовуватися на забезпечення прогресивних зрушень в економіці, 

оновлення виробничої бази, формування конкурентоспроможних 

виробництв, вирішення питань зайнятості населення. Отже, дослідження 

питань пов’язаних з формуванням організаційно-економічних механізмів 

інвестування економіки в умовах ринкового розвитку та входження в світову 

організацію торгівлі набувають особливої ваги. 

Саме тому актуальним і важливим з теоретичної та практичної точок 

зору є визначення теоретико-методологічних засад дослідження 

адміністративно-правового забезпечення позитивного інвестиційного клімату 

в Україні. Науковий аналіз останніх досліджень науковців у сфері економіки, 

державного управління та права дасть змогу створити теоретичний 

фундамент для наукового пошуку інноваційних засобів адміністративно- 

правового регулювання інвестиційної діяльності та визначити оптимальні 

напрями удосконалення наявних форм та способів адміністративно 

правового забезпечення позитивного інвестиційного клімату. 

Слід зазначити, що економічні процеси, які відбуваються в Україні та в 

інших країнах, привертають увагу як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-

економістів. Аналізу проблем державного регулювання  забезпеченням 

інвестиційного клімату, значення інвестиційного  процесу  для  розвитку  

економіки  країни  присвячено  чимало праць українських науковців серед 

яких найбільш вагомими є праці М. Бліхар, Р. Бойчука, Ю.Гончарука, К. 
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Речки, Л. Фурдичко, І Мойсеєнко, О. Петухової, О Слободяна, Ю. 

Світличної, Г. Федорова, С. Теленик, В Князєва, О. Рибія, В. Юрчишина  та 

ін. 

У попередніх дослідженнях знайшли своє відображення окремі аспекти 

проблеми економічного регулювання інвестиційної діяльності. Останнім 

часом в економіці країни відбуваються суттєві економічні зрушення, 

поліпшення фінансового стану сільськогосподарських підприємств, 

зміцнення зв’язків фінансового ринку й галузей економіки. Тому окремі 

проблеми розвитку інвестиційної діяльності вимагають детальнішого 

опрацювання. Недостатньо розглянуто основи інвестиційної діяльності в 

національній економіці у період після 2013 року. Саме недостатня наукова 

вивченість питань економічного регулювання інвестиційної діяльності та  

організаційно-економічного механізму управління нею в національній 

економіці зумовлює актуальність цієї дисертації, а важливість вирішення 

сукупності виявлених проблем – тему, мету, завдання, структуру та зміст 

дослідження. 

Мета й завдання дослідження. Метою є розробка й обґрунтування 

теоретичних, методичних і практичних засад удосконалення механізму 

державного регулювання інвестиційним кліматом національної економіки 

України. Для досягнення мети дослідження було визначено наступні 

завдання: 

– розкрити сутність та основні засади механізмів державного 

регулювання інвестиційним кліматом національної економіки; 

– дослідити стан нормативно-правового забезпечення  інвестиційного 

розвитку національної економіки; 

– охарактеризувати механізми державного формування інвестиційного 

клімату національної економіки ; 

– проаналізувати сучасний стан та тенденції  забезпечення 

інвестиційної діяльності в України 
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– дослідити методи і засоби державного регулювання інвестиційними 

процесами в закордонних країнах; 

–  виокремити перспективні напрями механізмів державного 

регулювання  інвестиційними процесами 

–  визначити шляхи удосконалення державного регулювання  

інвестиційного клімату національної економіки. 

Об’єктом дослідження є процес дкржавного регулювання 

інвестиційного клімату національної економіки. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні проблеми і шляхи 

удосконалення механізму державного регулювання  інвестиційного клімату. 

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає в 

обґрунтуванні та розробленні теоретико-практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення механізмів державного регулювання інвестиційного 

клімату національної економіки України. Основними результатами роботи, 

які характеризуються науковою новизною є наступні: 

дістало подальшого розвитку: 

категорійно-понятійний апарат інвестиційної діяльності шляхом 

визначення інвестиційної стратегії країни як детального, усебічного, 

комплексного, поетапного (розробка та затвердження; реалізація; 

моніторинг, оцінювання, контроль за реалізацією; перегляд стратегії) плану 

дій держави, що передбачає встановлення основних пріоритетних напрямків 

прямого іноземного інвестування країни та спрямований на досягнення 

визначених цілей, елементами якого є мета, цілі, завдання (регіональні та 

секторальні), принципи, прогнози, плани та програми, інвестиційна політика, 

механізм реалізації інвестиційної стратегії як ключовий її компонент; 

уточнення сутності поняття «інвестиційний клімат» як процесу створення 

внутрішніх і зовнішніх умов,  що забезпечують вироблення та запровадження 

механізмів та інструментів реалізації національних стратегій розвитку 

відповідно до визначених цілей 



8 
 

Методи дослідження. Методологічну основу роботи становлять 

загальнонаукові прийоми досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на 

сучасних наукових засадах управлінської, економічної і споріднених із ними 

наук.  

Для досягнення поставленої мети в роботі використано методи: 

абстрактно-логічний – при постановці мети і завдань дослідження; 

аналітико-монографічний – при вивченні літературних джерел, 

законодавчих чи інших нормативно-правових актів та практики 

формування механізмів державного регулювання інвестиційного 

клімату; логіко-історичний – для вивчення теоретичних основ 

інвестиційнї діяльності, еволюції поняття та  підходів щодо виміру 

інвестиційного клімату; групування й класифікацію – для класифікації 

загроз інвестиційного клімату; метод систематизації – при 

систематизації механізмів забезпечення позитивного інвестиційного 

клімату в країнах з розвиненою економікою; статистико-економічний – 

збір, обробка статистичних даних, дослідження статистичних даних 

щодо інвестиційного клімату, табличне та графічне подання отриманих 

результатів. 

У першому розділі розглянуто теоретичні засади механізмів 

державного регулювання економікою, сутність державного регулювання 

інвестиційними процесами економічного розвитку та нормативно-

правове забезпечення  інвестиційного розвитку національної економіки. 

У другому розділі здійснено аналіз сучасного стану та тенденцій  

забезпечення інвестиційної діяльності в України, викладено оцінку 

якості  механізмів державного формування інвестиційного клімату 

національної економіки та особливості методів і засобів державного 

регулювання інвестиційними процесами в закордонних країнах 

У третьому розділі обґрунтувано перспективні напрями 

механізмів державного регулювання  інвестиційними процесами задля 
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формування ефективного бізнес-клімату та шляхи удосконалення 

державного регулювання  інвестиційного клімату за допомогою якісно 

нової грошово-кредитної політики в Україні. 

Інформаційну базу роботи складають чинні вітчизняні законодавчі 

і підзаконні нормативно-правові акти стосовно питань державного 

управління, зокрема, в галузі регулювання інвестиційної діяльночті, 

наукові напрацювання вітчизняних і зарубіжних вчених, періодичні 

видання, статистичні й аналітичні матеріали, особисті дослідження 

автора.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

обґрунтовані положення та рекомендації є підґрунтям для розв’язання 

теоретичних і практичних проблем державного управління інвестиційним 

кліматом  економіки в умовах  європейської інтеграції України. 

Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та 

списку використаних джерел.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНИМ КЛІМАТОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

1.1. Сутність механізмів державного регулювання інвестиційним 

кліматом національної економіки 

 

На сучасному етапі розвитку, в період загострення соціальних та 

екологічних проблем, найважливішим питанням для країн з відкритою 

економікою є забезпечення економічного зростання. Оскільки інвестиції є 

головною рушійною силою економічного розвитку, їх мобілізація і 

забезпечення притоку в економіку країни сприяє досягненню цілей сталого 

розвитку, є пріоритетом для всіх країн і, зокрема, для країн, що 

розвиваються. Тому перед урядами постає завдання формування 

інвестиційних стратегій, спрямованих на забезпечення максимізації 

економічно-соціального ефекту з урахуванням та мінімізацією можливих 

ризиків для всіх учасників інвестиційного процесу, а також встановлення 

взаємозв’язку їх цілей з визначеною метою національних стратегій 

розвитку країн. 

Як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі існує безліч варіантів 

визначень поняття «інвестиції». Серед зарубіжних вчених, у роботах яких 

досліджується дана тематика, необхідно зазначити Дж. М. Кейнса, який 

сформулював правило: «в будь-якому новому прирості сукупних доходів 

частка заощаджень зростає випереджальними темпами стосовно частки, яка 

споживається, а отже, забезпечується основа майбутніх інвестицій». Під 

інвестиціями автор розумів «поточний приріст цінності капітального майна в 

результаті виробничої діяльності даного періоду, … та частина доходу за 

даний період, яка не була використана для споживання». Кейнс вперше 

заявив про інвестиції як носії доходу [33, с. 63-65].  
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Більш  розширене визначення інвестицій  вказують  автори   

«Економікс»  К. Р. Макконнелл і С. Л. Брю: «це витрати на будівництво 

нових заводів, на верстати, устаткування з тривалим терміном служби; 

витрати на виробництво і нагромадження засобів виробництва та 

збільшення матеріальних запасів; витрати на поліпшення освіти, здоров’я 

працівників чи на підвищення мобільності робочої сили» [49, с. 211]. 

Також П. Самуельсон визначає інвестиції (або капіталовкладення) як 

«приріст запасу капіталу країни, тобто будівель і споруд, машин та 

обладнання, а також товарно-матеріальних запасів протягом року. 

Здійснення інвестицій пов’язане з відмовою від поточного споживання 

заради збільшення майбутнього споживання» [97, с. 238]. Але у цих 

визначеннях під інвестиціями розуміють спос-іб збільшення виробничих 

ресурсів країни і дане поняття звужується до виробничого інвестування, не 

враховуючи вкладення коштів у цінні папери та банківські депозити. 

Широко поширеним у науковій літературі є розуміння терміну 

«інвестиції», запропоноване  англійськими  вченими  У. Ф. Шарпом,  Г. Дж. 

Александером  і Дж. В. Бейлі: «розлучитися з грошима сьогодні, щоб 

отримати більшу їх суму в майбутньому. Віддавати гроші доводиться зараз і 

в певній кількості. Винагорода надходить пізніше, якщо надходить взагалі, і 

її  величина заздалегідь невідома»  В даному визначенні інвестування 

зводиться до вкладення коштів у грошовій формі, поза увагою залишаються 

інші його форми у вигляді рухомого, нерухомого майна та нематеріальних 

активів. [115, с. 45].  

На думку Л. Дж. Гітмана і М. Д. Джонка, «інвестиції – це будь-який 

інструмент, в який можна вкласти гроші, розраховуючи зберегти або 

примножити їх вартість, та/або забезпечити позитивну величину доходу» [11, 

с. 61]. Дж. Доунс та Дж. Е. Гудман під інвестиціями розуміють 

«використання капіталу з метою отримання додаткових коштів або шляхом 

вкладення в привабливі інвестиційні проекти (дохідні підприємства), або за 

допомогою участі в ризикованому (венчурному) проекті, спрямованому на 
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отримання прибутку». У своїх дослідженнях ці науковці приділяють увагу 

отриманню прибутку в результаті вкладення коштів, хоча причини 

інвестування можуть бути й інші. [21, с. 180].  

Наприклад, В. Г. Златогоров трактує інвестиції як «вкладення коштів 

(внутрішніх і зовнішніх) в різні програми та окремі заходи (проекти) з метою 

організації нових, підтримки і розвитку діючих виробництв (виробничих 

потужностей), технічної підготовки виробництва, отримання прибутку та 

інших кінцевих результатів, наприклад, природоохоронних, соціальних та 

ін.» [25, с. 85]. І. В. Сергєєв, І. І. Веретенникова та В. В. Шеховцов також 

зазначають, що «під інвестиціями в широкому сенсі необхідно розуміти 

грошові кошти, майнові та інтелектуальні цінності держави, фізичних осіб, 

що спрямовуються на створення нових підприємств, розширення, 

реконструкцію і технічне переозброєння діючих, придбання нерухомості, 

акцій, облігацій та інших цінних паперів і активів з метою отримання 

прибутку і/або іншого позитивного ефекту» [99, с. 13]. 

Тому проаналізувавши різні погляди вітчизняних і зарубіжних авторів, 

можна сказати, що інвестиції визначаються як актив, який генерує або буде 

генерувати доходи в майбутньому. В економічному сенсі, інвестиції – це 

купівля товарів, які не споживаються сьогодні, а використовуються в 

майбутньому для створення багатства. Спираючись на наведені визначення, 

можна також виділити наступні важливі характеристики інвестицій: ризик, 

повернення, безпека, ліквідність, конкурентоспроможність, приховані 

можливості, зростання капіталу, купівельна спроможність, стабільність, 

податкові пільги та стабільність доходів. 

Потрібно зазначити, що розвиток сучасних ринкових відносин зумовив 

формування різних видів міжнародних інвестицій. Однак, особливе значення 

при аналізі таких інвестицій має виділення ПІІ, які, на відміну від позик та 

кредитів, не збільшують зовнішній борг держави, а сприяють одержанню 

додаткових переваг для розвитку виробництва, зацікавлюючи при цьому 
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безпосередньо іноземного інвестора [13, с. 2].. Навроцька стверджує, що  

іноземні інвестиції, в порівнянні з іншими видами, забезпечують країну не 

тільки грошовими ресурсами, а й новими технологіями, ноу-хау, 

організаційним, управлінським та  маркетинговим досвідом [60, с. 108].  

За останні роки інвестиції різного роду в усьому світі значно 

збільшилися, тому ПІІ стали мати безліч форм, наприклад, прямі покупки 

зарубіжної компанії, придбання заводу або обладнання, інвестиції в спільне 

підприємство або в стратегічний альянс компаній, при якому зарубіжна 

компанія отримує від партнера нові технології, ліцензії на інтелектуальну 

власність. Існує три типи прямих іноземних інвестицій: 

– «GreenField» – це інвестиції у нові проекти, нові потужності або 

розширення існуючих об’єктів. «GreenField» інвестиції є основним типом, 

коли країна-реципієнт намагається залучити інвестиції, оскільки вони 

створюють нові виробничі потужності і робочі місця, передбачають 

передачу технології та ноу- хау і можуть допомогти країні зайняти гідне 

місце на світовому ринку. Тим не менш, у такого типу інвестицій є 

поширений негативний наслідок – витіснення національних інвесторів. 

Інший недолік «GreenField» інвестицій полягає у тому, що прибутки від 

виробництва можуть вертатися у країну «материнської» МНК; 

– злиття та поглинання представляють собою інший важливий прояв 

ПІІ. Транскордонні злиття відбуваються, коли активи та операції фірм з 

різних країн об’єднуються для створення нової юридичної особи [118].  

– контрактні (неакціонерні) форми співробітництва, до яких слід 

віднести: ліцензування, франчайзинг, управлінські контракти, надання 

технічних і маркетингових послуг, здачу підприємств «під ключ», 

обмежені в часі договори щодо створення спільних підприємств і 

угоди щодо здійснення окремих операцій [1].  

Прямі іноземні інвестиції відіграють надзвичайно важливу роль у 

швидко зростаючому міжнародному бізнесі, що полягає в наступному: 
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– здатності активізувати інвестиційні процеси в силу властивого 

інвестиціям мультиплікативного ефекту; 

– сприянні загальній соціально-економічній стабільності, 

стимулюванню виробничих вкладень у матеріальну базу (на відміну від 

спекулятивних і нестабільних портфельних інвестицій, які можуть бути 

раптово виведені з негативними наслідками для національної економіки); 

– поєднанні перенесення практичних навичок і професійного 

менеджменту з взаємовигідним обміном ноу-хау, що полегшує вихід на 

міжнародні ринки; 

– активізації конкуренції та стимулюванні розвитку середнього та 

малого бізнесу; 

– здатності прискорити розвиток галузей і регіонів при правильному 

стимулюванні та розміщенні, а також організації виробництва; 

– сприянні зростанню зайнятості та підвищенню рівня доходів 

населення, розширенню податкової бази; 

– стимулюванні розвитку виробництва експортної продукції з 

високою часткою доданої вартості, інноваційних товарів і виробничих 

технологій, управління якістю, орієнтації на споживача [27];  

– розв’язанні проблеми нестачі капіталу в країнах з його дефіцитом, 

прискоренні їх економічного розвитку, стимулюванні проведення реформ у 

сфері державного управління;  

– збільшенні обсягів взаємного товарообігу між країнами; 

– інтегруванні національної економіки у світове господарство, 

поглиблюючи міжнародний поділ праці та міжнародне співробітництво 

[113, с. 291]. 

Відповідно  до  ст.  11  Закону України «Про інвестиційну діяльність» 

державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою 

реалізації економічної, науково-технічної і соціальної політики виходячи з 

цілей та показників економічного і соціального розвитку України, державних 
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та регіональних програм розвитку економіки, державного і місцевого 

бюджетів, зокрема передбачених у них обсягів фінансування інвестиційної 

діяльності  [23].  

У ст. 12 вищезазначеного Закону визначено, що державне регулювання 

інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями 

(табл.1.1), а також регулювання умов інвестиційної діяльності і контроль за її 

здійсненням усіма інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності. При 

цьому регулювання інвестиційної діяльності здійснюється, серед іншого, у 

формі проведення державної експертизи інвестиційних проектів. Варто 

зазначити, що дана експертиза здійснюється тільки тоді, коли для реалізації 

інвестиційного проекту надається державна підтримка [108]. В інших 

випадках можливості державних органів є обмеженими.  Контроль  з  боку  

держави  за  здійсненням іноземних інвестицій здійснюється у формі 

отримання статистичної звітності від підприємств з іноземними інвестиціями 

про здійснення іноземних інвестицій відповідно до законодавства, що 

визначено у ст. 15 Закону України «Про режим іноземного інвестування» [36].  

Особливою формою здійснення іноземного інвестування є концесійні 

договори. Відповідно до ст. 22 Закону України «Про режим іноземного 

інвестування» надання іноземним інвесторам права на проведення 

господарської діяльності, пов’язаної з використанням об’єктів, що 

перебувають у державній власності і передаються у концесію, відбувається 

на підставі відповідного законодавства України шляхом укладення 

концесійного договору. Варто зауважити, що такі договори (контракти) 

підлягають обов’язковій державній реєстрації, яку здійснює Міністерство 

економічного розвитку та торгівлі України та уповноважені ним органи. 

Таким чином, можливість державного регулювання інвестиційної діяльності 

напряму пов’язана з наявністю частки державного майна в об’єктах 

інвестування [23].  
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Таблиця 1.1 
Інституційне забезпечення інвестиційної діяльності в Україні 

 
 

Верховна Рада України 

Як єдиний орган законодавчої влади, що покликаний визначати основи економічної безпеки 
України, формувати належну законодавчу базу у цій сфері) та забезпечувати контроль за 
діяльністю правоохоронних органів, державних органів спеціального призначення з 
правоохоронними функціями, правоохоронних органів та розвідувальних органів, що 
визначено у ч. 2 ст. 6 Закону України «Про національну безпеку України» [2].  

Рада національної 
безпеки та оборони 

України 

є головним координаційним органом з питань національної, у тому числі економічної, 
безпеки, що планує, організовує і контролює здійснення заходів з метою мінімізації та 
нейтралізації загроз національній безпеці України [3]  

 
Кабінет Міністрів України 

є найвищим органом державної влади у системі органів виконавчої влади, який забезпечує 
здійснення та проведення внутрішньої та зовнішньої інвестиційної політики держави, 
розробляє та здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного та 
соціального розвитку держави. Саме цей орган визначає та впроваджує інвестиційні проекти 
[4].  

 
 
 
 
 
 
Міністерство економічного 

розвитку та торгівлі 
України 

є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізацію державної політики економічного, соціального розвитку і торгівлі, 
державну промислову політику, державну зовнішньоекономічну політику, державну 
інвестиційну політику, здійснює управління об’єктами державної форми власності, розвитку 
підприємництва [92]. У структурі Міністерства діє Департамент залучення інвестицій 
Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. Даний Департамент є самостійним 
структурним  підрозділом  апарату Міністерства.  
Основними завданнями Департаменту є підготовка пропозицій щодо: забезпечення формування 
та реалізації державної інвестиційної політики, політики у сфері державно-приватного 
партнерства, створення та функціонування індустріальних парків, а також інноваційної 
діяльності як складової частини інвестиційної діяльності. 
Департамент є спеціальним структурним підрозділом у структурі Мінекономрозвитку 
України, який забезпечує державну політику у сфері залучення інвестицій у державний 
сектор економіки, розроблення відповідних нормативно-правових актів, що безпосередньо 
впливають на стан та тенденції розвитку інвестиційної діяльності у державі, а  також на 
інвестиційний клімат [16].  

 

Антимонопольний комітет 
України 

є державним органом зі спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення 
державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних 
закупівель [91].  

Державна служба 
фінансового моніторингу 

України 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення [109].  

 
 

Служба безпеки України 

відповідно до Законів України «Про Службу безпеки України», 
«Про національну безпеку України» забезпечує державну безпеку, контррозвідувальний 
захист державного суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності, 
оборонного і науково-технічного потенціалу, кібербезпеку, економічну та інформаційну 
безпеку держави та об’єктів критичної інфраструктури, протидію розвідувально-підривній 
діяльності проти України, боротьбу з тероризмом, охорону державної таємниці [65]. 0,,,326589* 

 
 
 
Інші центральні органи 

виконавчої влади 

місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, відповідного до законодавчо 
визначеної компетенції здійснюють виконання програм у сфері економічної безпеки та 
залучення інвестицій на регіональному рівні, розвиток інвестиційної діяльності на рівні 
регіону, поліпшення інвестиційного клімату, підготовку інформаційних матеріалів щодо стану 
інвестиційної діяльності у регіоні, пріоритетних напрямів для інвестування (інвестиційний 
паспорт регіону). До компетенції місцевих державних адміністрацій також належить 
підготовка пропозицій та інформування вищих органів виконавчої влади про пропозиції щодо 
залучення іноземних інвесторів та розвитку економічного потенціалу відповідної  території. 

Консультативно-дорадчі органи 
 
 
 
 
 

Офіс із залучення 
інвестицій 

 (Ukraine invest) 

Відповідно до постанови КМ України від 19.10.2017 № 740 Офіс є тимчасовим консультативно-
дорадчим органом Кабінету Міністрів України, діяльність якого координується Урядовим 
уповноваженим із питань інвестицій. 
Метою створення такого органу була необхідність встановлення діалогу між інвестором та органом 
державної влади та сприяння взаємодії інвесторів із державними органами, органами місцевого 
самоврядування, відповідальними суб’єктами самоврядування під час підготовки та реалізації ними 
інвестиційних проектів із залучення прямих іноземних інвестицій. Одним із завдань Офісу 
є проведення на постійній основі брифінгів, зустрічей та переговорів із потенційними інвесторами і 
покращення таким чином інвестиційного клімату та привабливості держави в очах інвесторів. 
Надання консультативної допомоги та супровід інвестиційної діяльності, отримання іноземного 
досвіду для розвитку пріоритетних галузей промисловості. Даний орган є «посередником» 
між інвесторами та державою та діє за принципом «єдиного вікна» 1[18].  

 
Національна 

інвестиційна рада при 
Президентові України 

дорадчий орган при Президентові України. Раніше це були Ради іноземних інвесторів. Склад даної 
ради затверджений Указом Президента України 
№ 317/2017 «Питання Національної інвестиційної ради». До даної Ради переважно входять 
представники бізнес-сфери та керівники органів виконавчої влади, які, спираючись на власний 
досвід та знання, мають змогу впливати та інвестиційну політику  держави. 
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Інвестиції розглядаються як можливість залучення не лише коштів, а й 

нових технологій, рекомендацій, форм організації праці, організаційно-

технічних рішень, що можуть бути використані для вдосконалення та 

покращення діяльності об’єкта інвестування, включаючи нові підходи до 

здійснення управлінської діяльності. Варто зауважити, що це можливо лише 

за умови добросовісності інвестора та дієвої системи державного контролю, 

яка у разі виникнення передумов для нанесення шкоди економічним інтересам 

держави буде здатна не допустити настання негативних наслідків та вчасно 

запобігти їм. 

За результатами аналізу компетенції органів державної влади, на які 

покладені функції у сфері державного регулювання інвестиційної діяльності, 

можна визначити недосконалість даної системи. Варто зазначити, що наразі 

відсутній єдиний орган, наділений компетенцією у сфері надання дозволів на 

залучення інвестицій, контролю за залученням та ефективним використанням 

іноземних інвестицій, так само як і відсутній визначений перелік об’єктів 

інвестування чи галузі, інвестування в які обмежено чи заборонено. Також 

відсутній порядок відкликання іноземних інвестицій у разі, якщо дії 

інвестора становлять загрозу національним інтересам держави. Дана ситуація 

є певною передумовою для можливості виникнення реальної загрози 

негативного впливу інвестиції. Цілковито погоджуючись із позицією, що 

тотальний контроль з боку держави за іноземними інвестиціями приведе до 

погіршення інвестиційного клімату, зазначимо, однак, що  ефективний 

контроль за галузями, які мають стратегічне значення, є необхідним [98].  

Розглянемо деякі міжнародні підходи до управління інвестиціями. У 

Франції повноваженнями з перевірки та надання дозволу на внесення 

іноземної інвестиції відповідно до Валютного та фінансового кодексу (Code 

monétaire et financier) наділено Міністерство економіки. Перелік сфер, що 

підпадають під регулювання, чітко визначений  у законодавстві. Держава 

також може встановлювати обмеження щодо розміру іноземних інвестицій у 

даних галузях. Дані обмеження можуть бути пов’язані з виконанням завдань 
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із забезпечення державної безпеки, протидії тероризму, забезпечення безпеки 

об’єктів критичної інфраструктури. Декретом Уряду № 2014-479 від 14 

травня 2014 року було обмежено можливість інвестування іноземного 

капіталу в об’єкти та підприємства, що мають стратегічне значення, таким 

чином розширено сферу застосування ст. R 153-2 Валютного та фінансового 

кодексу, відповідно до якого, як вже було зазначено, вже діяла дозвільна 

процедура для іноземних інвестицій. Варто зазначити, що у законодавстві 

Французької Республіки міститься чіткий перелік сфер, іноземне 

інвестування в які обмежено, та конкретний термін розгляду заяв на надання 

дозволу, що визначено у ст. R 153-8 Валютного та фінансового  кодексу  

Французької  Республіки, та відповідальність іноземного інвестора за 

порушення дозвільного режиму [57].  

У разі коли дії іноземного інвестора порушують внутрішнє 

законодавство чи створюють загрозу національній безпеці, то, згідно з 

Валютним та фінансовим кодексом та Законом Французької Республіки 

“PACTE”, Міністр економіки має право застосувати до іноземного 

інвестора відповідні заходи, у тому числі накласти штрафні санкції на майно 

та доходи інвестора, відкликати дозвіл на інвестування. 

На основі вищевикладеного варто зазначити, що значним недоліком 

чинного законодавства України та системи державного управління  

інвестиційною діяльністю є неврегульованість системи контролю за 

іноземними інвестиціями, відсутність уповноваженого органу у сфері 

контролю за інвестиціями, встановлених обмежень для інвестування у галузі 

та об’єкти, що мають стратегічне значення для держави. 

Підсумовуючи можна визначити, що в Україні діє низка органів 

державної влади, до компетенції яких  частково  належать  функції  з управ 

ління інвестиційної діяльністю, а також які займаються розробленням та 

впровадженням ефективної державної інвестиційної політики, 

стимулюванням інвестиційної діяльності в Україні, супроводжують процеси 
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інвестування, роз’яснюють норми законодавства, орієнтують вітчизняних та 

іноземних інвесторів на пріоритетні сфери для інвестування. 

Необхідність залучення інвестицій зумовлена недостатністю бюджетних 

коштів для фінансування галузей економіки та підприємств, що потребують 

амортизації. Спрямовуючи значні зусилля на залучення інвестицій, необхідно 

здійснювати контроль за використанням залучених коштів та забезпечувати 

як безпеку інвестицій, так і безпеку вітчизняної економіки. Показником 

ефективності діяльності органів державної влади у цій сфері буде практичне 

створення та впровадження таких умов діяльності, які будуть обопільно 

вигідними як для інвестора, так і для держави. Значним недоліком наявної 

системи є відсутність органу державної влади, що здійснює контроль за 

іноземними інвестиціями, відсутність дозвільної системи щодо залучення 

іноземних інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури, стратегічно 

важливі об’єкти та об’єкти, що мають стратегічне для економіки значення, 

що надалі може призвести до негативних для національної безпеки наслідків. 

Враховуючи вищевикладене, доцільно розробити перелік галузей та об’єктів, 

залучення іноземних інвестицій у які є обмеженим або потребує отримання 

спеціального дозволу у встановленому  законодавством порядку [72]. 

 

1.2. Засоби та механізми державного регулювання інвестиційної 

діяльності  

 

Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою 

реалізації економічної, науково-технічної і соціальної політики. Воно 

визначається показниками економічного і соціального розвитку України. 

Державне регулювання умов інвестиційної діяльності здійснюється шляхом 

прямого (адміністративно-правового) та непрямого втручання в інвестиційну 

діяльність. 

Держава здійснює регулювання інвестиційної діяльності в різних 

формах, а саме: 1) створення сприятливих економічних умов для розвитку 
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інвестування, шляхом застосування відповідної податкової політики; 

амортизаційної політики (методів прискореної амортизації); розширення 

використання коштів населення та інших позабюджетних джерел; розвиток 

можливостей використання застави при кредитуванні інвесторів; розвиток 

фінансового лізингу; створення умов суб'єктам інвестиційної діяльності для 

формування власних грошових фондів розвитку; 2) пряма участь держави в 

інвестиційній діяльності, здійснюваній у формі капітальних вкладень, 

шляхом: розробки, затвердження і фінансування інвестиційних проектів, за 

рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; надання на конкурсних 

засадах державних гарантій по проектах, які здійснюються за кошти 

державного або місцевих бюджетів; випуск облігаційних позик для 

фінансування конкретних інвестиційних проектів; 3) непрямі форми 

державного регулювання інвестиційної діяльності, шляхом: регулювання 

бюджетної політики; регулювання грошово-кредитної політики; регулювання 

фондового ринку; 4) інші форми регулювання інвестиційної діяльності, 

шляхом: експертизи інвестиційних проектів; захисту законних прав та 

інтересів суб'єктів інвестиційної діяльності [116]  

Згідно з ч. 1 ст. 12 Закону України "Про інвестиційну діяльність" 

державне регулювання інвестиційної діяльності включає: 1) управління 

державними інвестиціями; 2) регулювання умов інвестиційної діяльності; 3) 

контроль за здійсненням інвестування всіма інвесторами та іншими 

учасниками інвестиційної діяльності [23].  

Державне регулювання умов інвестиційної діяльності здійснюється 

шляхом: 1) системи податків з диференціацією суб'єктів і об'єктів 

оподаткування, податкових ставок і пільг; 2) проведення кредитної та 

амортизаційної політики, у т. ч. шляхом прискорення амортизації основних 

фондів; 3) надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, 

субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, 

виробництв; 4) встановлення державних норм, правил і стандартів; 5) 

застосування антимонопольних заходів; 6) роздержавлення та приватизації 
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державної власності; 7) визначення умов користування землею, водою та 

іншими природними ресурсами; 8) політики ціноутворення; 9) експертизи 

інвестиційних проектів будівництва; 10) ліцензування спеціальних видів 

робіт у процесі здійснення інвестиційної діяльності в проектуванні, 

будівництві, вкладенні інвестицій за межі України; 11) аналізу стану 

містобудування, прогнозування його розвитку; 12) контролю за дотриманням 

інвестиційного законодавства, державних стандартів, норм і правил, 

затвердженої містобудівної документації, інвестиційних програм і проектів 

будівництва, раціональним використанням територіальних і матеріальних 

ресурсів; 13) інших заходів [42]. 

Інструменти прямого регулювання забезпечують безпосередній вплив 

держави на суб'єкти інвестиційної діяльності. Серед них передусім можна 

виділити нормативно-правові акти, програми, норми амортизаційних 

відрахувань, бюджетне фінансування, державні закупівлі тощо. Інструменти 

непрямого регулювання впливають на суб'єктів інвестиційної діяльності 

опосередковано через їх економічні інтереси. До них належать інструменти 

податкової, грошово-кредитної та зовнішньоекономічної політики держави. 

Для регулювання грошових потоків у інвестиційній сфері доцільно 

поєднувати методи грошово-кредитної і фінансової політики. Грошово-

кредитна політика може бути розроблена на довгострокову перспективу і 

через те вона є пріоритетною. Фінансова політика визначається фінансовими 

можливостями держави формувати в достатньому обсязі бюджет розвитку. 

Таким чином, безперечним надбанням ГК є надання законодавчого 

пріоритету в межах кодифікованого нормативно-правового акта питанням 

публічно-правового регулювання ринкових відносин (згідно із ГК 

організаційно-господарських), серед яких, передусім, слід назвати 

визначення форм реалізації державою економічної політики та її основних 

напрямів, а також визначення основних засобів державного регулювання 

господарської діяльності, що мають кореспондувати між собою. 
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Визначення у ст. 10 ГК основних напрямів економічної політики 

держави має надзвичайно важливе значення, адже кожний з них має стати 

центром системи, що утворює певну конфігурацію об'єднаних засобів 

державного регулювання, що спрямовані на ефективне виконання тієї чи 

іншої функції держави у галузі ринкових економічних відносин. 

Так, інвестиційна політика визначена у ч. З ст. 10 ГК як політика, що 

спрямована на створення суб'єктам господарювання необхідних умов для 

залучення і концентрації коштів на потреби розширеного відтворення 

основних засобів виробництва, переважно у галузях, розвиток яких 

визначено як пріоритети структурно-галузевої політики, а також 

забезпечення ефективного і відповідального використання цих коштів та 

здійснення контролю за ним. 

Слід зазначити, однак, що напрями економічної політики такі, зокрема, 

як, структурно-галузева, амортизаційна, податкова, грошово-кредитна 

політика тощо, безпосередньо пов'язані з інвестиційною політикою і 

обумовлюють одна одну. Більше того, названі напрями економічної політики 

можуть бути подані як складна ієрархічна система, в якій виникають власні 

внутрішні ефекти функціонування. 

Необхідно зазначити, що під інвестиційною політикою держави 

розуміють окрему обов'язкову складову її економічної політики, що являє 

собою системну і цілеспрямовану діяльність визначених державних органів 

зі створення та реалізації спеціального алгоритму заходів, з метою активізації 

або гальмування параметрів функціонування інвестиційного ринку або 

окремих його сегментів, за допомогою формування відповідного за змістом 

нормативно-правового забезпечення інвестиційних відносин, застосування 

необхідних засобів державного їх регулювання та прямої участі держави як 

суб'єкта зазначених відносин, що базуються на закріпленій у державній 

програмі інвестиційного розвитку узгодженій моделі такого ринку [107]. 

Регулятивні можливості держави, як відомо, у цілому залежать від самої 

моделі функціонування ринкової економіки, левову частку сутнісних ознак 
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якої буде визначати місце і роль держави в її внутрішніх системно-

структурних зв'язках. У спеціальній літературі виділяють такі варіанти 

функціонування ринкового механізму: ліберальний, регульований, 

мобілізаційний та надзвичайний режими. Однак у загальному сенсі умовно 

можна відокремити державне регулювання, що притаманне функціонуванню 

економічного механізму в звичайних умовах, від такого, що відповідає 

умовам мобілізаційним, надзвичайним. Відповідно до цього і особливості 

державного впливу на процеси формування та використання інвестиційного 

потенціалу розглядаються нами переважно в аспекті традиційних, звичайних 

умов. 

Прямі форми державного регулювання інвестиційної діяльності: 1) 

прийняття законів та інших нормативних актів, що регулюють інвестиційну 

діяльність; 2) надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, 

субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, 

виробництв; 3) встановлення державних норм та стандартів; 4) встановлення 

антимонопольних заходів регулювання участі інвестора у приватизації 

власності; 5) визначення умов користування землею, водою та іншими 

природними ресурсами; 6) проведення обов'язкової державної експертизи 

інвестиційних програм та проектів будівництва; 7) забезпечення захисту 

інвестицій тощо. 

Основними формами непрямого регулювання державою інвестиційної 

діяльності є: І) бюджетно-податкова політика держави, спрямована перш за 

все на систему заходів, пов'язаних із перерозподілом доходів підприємств і 

громадян країни, з метою оптимального формування дохідної частини 

бюджету й збереження у підприємств ринкових стимулів до інвестиційної 

діяльності та одержання прибутків. Оскільки бюджет складається з доходної 

та витратної частини, то і бюджетні методи регулювання інвестиційної 

діяльності можна розділити за двома напрямами: податкова політика 

держави та державне управління видатковою частиною бюджету; 2) 

податкова політика держави вважається одним із найвагоміших напрямків 
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регулювання інвестиційної діяльності. Важлива роль в активізації 

інвестиційної діяльності засобами податкової політики належить загальному 

рівню оподаткування та ставкам окремих податків, які формують обсяги 

прибутків господарюючих суб'єктів. Стратегічною метою податкової 

політики є створення стабільної податкової системи, яка забезпечувала б 

достатній обсяг надходжень до бюджетів усіх рівнів, ефективне 

функціонування економіки, створення умов для подальшого інтегрування 

України до світової економіки; 3) державне управління видатковою 

частиною бюджету є дієвим механізмом або засобом впливу на економічне 

зростання й підвищення інвестиційної активності. Бюджетне регулювання 

інвестицій здійснюється переважно через: визначення обсягів бюджетного 

фінансування та кредитування для пріоритетних галузей економіки; державні 

контракти, за допомогою яких можна регулювати інвестиційну активність 

підприємств недержавної форми власності, продукція яких є важливою 

необхідністю для державного споживання; 4) значний вплив на рівень 

інвестиційної активності має грошово-кредитна політика держави, яка 

проводиться НБУ і в рамках якої можуть застосовуватися інструменти 

прямого державного регулювання. У цьому випадку об'єктом регулювання 

виступає грошова маса, яка у відповідних співвідношеннях з основними 

макроекономічними показниками позитивно або негативно впливає на 

економічне зростання в країні та на рівень інвестиційної активності. 

Суб'єктом грошово-кредитної політики виступає НБУ, який здійснює 

грошову емісію та за допомогою арсеналу засобів впливає на рішення 

суб'єктів господарювання про доцільність інвестування; 5) значний вплив на 

рівень інвестиційної активності в Україні має й амортизаційна політика, яка 

повинна бути спрямована на підвищення фінансової заінтересованості 

суб'єктів господарювання у здійсненні інвестицій в основний капітал за 

рахунок коштів власних амортизаційних фондів; 6) для активного 

економічного зростання та підвищення інвестиційної активності важливе 

значення мають також державне регулювання фондового ринку, інноваційна 
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політика держави та політика заохочення іноземних інвестицій в економіку 

країни [102]. 

Перелік і вплив засобів державного регулювання на інвестиційну 

діяльність можна продовжити й за іншими напрямами. Зокрема, актуальними 

сьогодні є: а) проведення єдиної державної регулятивної політики у сфері 

підприємництва, спрямованої на досягнення оптимального рівня 

регулювання державою підприємницької діяльності, визначення правових 

засад державної підтримки малого підприємництва, регулювання процедури 

ліцензування та перегляду нормативно-правових актів із регулювання 

підприємницької діяльності в окремих секторах економіки з метою 

підвищення ефективності та конкурентоспроможності суб'єктів 

господарської діяльності; б) державна політика у сфері приватизації, яка 

спрямовується на: інвестиційну та інноваційну приватизацію великих 

підприємств та підприємств-монополістів за окремими планами шляхом 

продажу контрольних пакетів акцій промисловим інвесторам; технічне та 

технологічне оновлення підприємств за рахунок частини коштів, що 

надійдуть від приватизації; в) державна аграрна політика, основним 

завданням якої є утвердження повноцінного ринку землі, сучасних земельно-

орендних та іпотечних відносин, запровадження економічних стимулів 

раціонального використання та охорони земель, застосування дозволених 

нормами СОТ механізмів захисту національного аграрного ринку. 

Однією з основних форм розвитку інвестиційної діяльності є 

інвестиційний проект. Під ним слід розуміти економічно обґрунтований 

алгоритм господарської діяльності його учасників, об'єднаних взаємними 

договірними зобов'язаннями щодо інвестування у визначений спільний об'єкт 

інвестиційної діяльності, спрямований на реалізацію інвестицій і досягнення 

прогнозованої їх ефективності в умовах прогнозованої ризиковості. У той же 

час, ураховуючи підвищену ризикованість втілення та реалізації такого 

інвестиційного проекту, значної поширеності набувають інвестиційні 

проекти з державною підтримкою. Вони являють собою документально 
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зафіксований і економічно обґрунтований алгоритм господарської діяльності 

його учасників, об'єднаних взаємними договірними зобов'язаннями щодо 

інвестування у визначений спільний об'єкт інвестиційної діяльності, 

спрямований на реалізацію інвестицій з досягненням додаткової соціально-

економічної їх ефективності за рахунок застосування державою відповідних 

господарсько-правових засобів підтримки, у разі урахування таким 

алгоритмом існуючих публічних інтересів, кваліфікаційних вимог, що їх 

забезпечують, та необхідності виконання реєстраційних, дозвільних або 

погоджувальних процедур, які встановлені законодавством [57]. 

Організаційно-економічний механізм державного регулювання 

залучення інвестицій є сукупністю принципів, форм і методів із відповідними 

інституційними й організаційними структурами, котрі виконують функції, 

адекватні сучасному стану економіки, з активізації інвестиційного 

потенціалу для забезпечення стійкого економічного зростання. 

Реалізація організаційно-економічного механізму державного 

регулювання залучення інвестицій здійснюється на підставі використання 

принципів державного регулювання інвестиційної діяльності. До них 

належать: принцип паритетності, територіально-галузевий і правовий, 

суперечності в соціально-економічних процесах, нормативний принцип 

регулювання, а також адаптивний принцип регулювання економічних систем 

і принцип структурованості. Реалізація вказаного механізму має на увазі 

визначення, аналіз і розробку напрямів, умов і методів регулювання. 

 

1.3. Нормативно-правове забезпечення  інвестиційного розвитку 

національної економіки 

 
В Україні єдину державну стратегію у сфері інвестиційної діяльності 

визначає Верховна Рада України, яка створює законодавчу базу для сфери 

інвестиційної діяльності; затверджує пріоритетні напрями інвестиційної 

діяльності як окрему загальнодержавну програму у складі Програми 
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діяльності Кабінету Міністрів України, загальнодержавних програм 

економічного, науково-технічного, соціального розвитку, охорони довкілля; 

в межах Державного бюджету України визначає обсяг асигнування для 

фінансової підтримки інвестиційної діяльності [40].  

Законодавча база є найважливішим напрямком державного регулювання 

іноземних інвестицій. Переважна більшість заходів державного регулювання 

впроваджується за допомогою правових форм. Тому вдосконалення системи 

та принципів правового регулювання іноземного інвестування є вирішальним 

чинником пожвавлення надходжень капіталу нерезидентів [47].  

Слід зазначити, що «державне регулювання інвестицій» та «державна 

інвестиційна політика» – не тотожні терміни. Інвестиційна політика – більш 

широке поняття і може застосовуватись як невтручання, тоді як поняття 

«державне регулювання інвестиційної діяльності» має активну природу. До 

того ж, державне регулювання інвестиційної діяльності містить інструменти, 

що безпосередньо не стосуються інвестиційної політики. Держава здійснює 

регуляторну функцію інвестиційної активності за допомогою законодавства, 

через державне планування, програмування, через державні інвестиції, 

субсидії, пільги, кредитування, реалізацію соціальних і економічних програм. 

Державному регулюванню притаманний постійний пошук оптимального 

співвідношення ринкової та державної складових [7; 9]. Мегер 

Правовий режим інвестування в Україні визначається національним 

законодавством, яке, в свою чергу, складається з великої кількості 

нормативних актів (табл. 1.2). 

Держава гарантує захист інвестицій незалежно від форм власності, а 

також видів іноземних інвестицій. Захист інвестицій забезпечується 

законодавством України та її міжнародними договорами. Інвесторам, у тому 

числі іноземним, забезпечується рівноправний режим, що виключає 

застосування заходів дискримінаційного характеру, які могли б перешкодити 

управлінню інвестиціями, їх використанню, а також передбачаються умови і 

порядок вивезення вкладених цінностей і результатів інвестицій [40].  
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Таблиця 1.2 
Основні нормативні акти з регулювання інвестиційної діяльності  

в Україні [103]   
Назва Короткий зміст 

Конституція України 

Положення щодо забезпечення державою 
соціальної орієнтації економіки України та 
гарантування захисту прав усіх суб’єктів, у т. ч. 
права власності (ч. 4 ст. 13), права приватної 
власності (ст. 41), права громадян на 
підприємницьку діяльність (ст. 42) та ін. 

Закон України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» 
від 23 січня 2006 р. 

Стосується порядку випуску та обігу цінних 
паперів в Україні 

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність» від 
18 вересня 1991 р. 

Щодо загальних засад здійснення інвестиційної 
діяльності в Україні незалежно від її суб’єктів 

Закон України «Про дію 
міжнародних договорів на 
території України» від 
10грудня 1991 р. 

Щодо умов і порядку дії таких договорів в 
Україні 

Указ Президента України 
«Про інвестиційні фонди та 
інвестиційні компанії» від 19 
лютого 1994 р. 

Щодо порядку створення та діяльності 
інвестиційних фондів та інвестиційних компаній 

Декрет Кабміну України «Про 
впорядкування діяльності 
суб’єктів підприємницької 
діяльності, створених за 
участю державних під-
приємств» від 31грудня 1992 
р. 

Щодо особливості створення та діяльності 
спільних підприємств, в яких беруть участь 
державні суб’єкти господарювання 

Закон України «Про режим 
іноземного інвестування» від 
19 березня 1996р. 

Визначає особливості режиму іноземного 
інвестування на території України 

Закон України «Про 

зовнішньоекономічну 

діяльність» від 1квітня 1991 

р. 

Визначає іноземне інвестування як різновид 

зовнішньоекономічної діяльності та 

встановлює особливості, принципи та форми 

здійснення останньої 
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З метою забезпечення сприятливого та стабільного інвестиційного 

режиму держава встановлює державні гарантії захисту інвестицій (табл. 1.2). 

Державні гарантії не можуть бути скасовані або звужені щодо 

інвестицій, здійснених у період дії цих гарантій. Спори, пов’язані з 

інвестиційною діяльністю, розглядаються, відповідно, судом, арбітражним 

судом або третейським судом. Усі витрати та збитки іноземних інвесторів, 

спричинені цими діями, мають бути відшкодовані на основі поточних 

ринкових цін та/або обґрунтованої оцінки, підтверджених аудитором чи 

аудиторською фірмою. Компенсація, що виплачується іноземному інвестору, 

має бути швидкою, адекватною та ефективною [11]. 

Отже, одним із найважливіших факторів, що сприяє припливові 

іноземних інвестицій у країну, є наявність ефективного, стабільного 

законодавства про іноземні інвестиції та зовнішньоекономічну діяльність. 

Заходи державного регулювання за допомогою грошово-кредитної політики 

(емісія грошей, зміна облікової ставки, зміна обсягів обов’язкових резервів 

тощо), як правило, застосовуються не спеціально до іноземних інвесторів, а 

до всіх економічних суб’єктів. На великі іноземні компанії, що займаються 

виробництвом, ці заходи суттєво не впливають. 

Але слід зазначити, що іноземні інвестори розглядають практику 

застосування грошово-кредитних методів як показник державних пріоритетів 

у сфері економіки, а також для макроекономічного аналізу. 

Одним із найважливіших факторів, що сприяє припливові іноземних 

інвестицій у країну, є наявність ефективного, стабільного законодавства про 

іноземні інвестиції та зовнішньоекономічну діяльність. Зрозуміло, що окрім 

набутих знань у сфері інвестицій для успішного ведення міжнародного 

бізнесу, велику вагу має присутність зовнішніх чинників, таких як державне 

регулювання у інвестиційній сфері, а також вплив та контроль міжнародних 

інституцій за потоками капіталу. 

 

Форми державного управління можуть бути і правовими, і 
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неправовими. Неправові форми державного управління поділяються на 

організаційно-технічні дії (розробка програм, проведення нарад, контроль, 

роз'яснення тих чи інших заходів) та матеріальнотехнічні дії (робота з 

інформацією, проведення досліджень, розробок, підготовка до видань і 

видання актів, ведення діловодства, складання довідок). Правові форми 

державного управління можуть безпосередньо виражатися у виданні 

правових актів управління (нормативного або індивідуального характеру); в 

укладенні адміністративних договорів та інших діях, що тягнуть юридичні 

наслідки (дозволи на вчинення певних дій, державна реєстрація тощо) [102,  

с.  67−68]. Право установлює нормативну базу, визначає становище суб'єкта 

інвестиційної діяльності, встановлює юридичну відповідальність, визначає 

ту чи іншу сферу застосування інвестиційної діяльності використання 

інвестиційної діяльності та контролює відносини між учасниками, зокрема і 

з державою [51, с. 23].  

За змістом правові форми державного управління поділяються на 

правотворчу (правовстановлювальну) та правозастосовну. Якщо перша 

полягає у виданні правових актів управління, то змістом другої є дії 

суб’єктів управління з підведення юридично значущого факту під відповідну 

норму з метою прийняття індивідуального акта, тобто вирішення на основі 

норм права конкретних управлінських справ. За цільовою спрямованістю 

правові форми управлінської діяльності поділяються на внутрішні та 

зовнішні. Внутрішні застосовуються для вирішення організаційно-штатних 

питань, ведення діловодства тощо. Зовнішні – з метою забезпечення виконання 

покладених на орган завдань і функцій, що становлять зміст управлінської 

діяльності [102, с. 86].  

Предметом адміністративного права є широке коло управлінських 

відносин (і зовнішніх, і внутрішніх), які виникають у сфері реалізації 

функцій і повноважень органів публічної, насамперед виконавчої, влади і 

здійснення ними заходів адміністративного примусу та притягнення до 

адміністративної відповідальності [12, с. 11].. 
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Враховуючи означене, у цьому дослідженні під методами 

адміністративного правового регулювання інвестиційної діяльності ми 

розумітимемо зовнішнє вираження управлінських відносин органів 

виконавчої влади, що здійснюється ними відносно осіб, які вкладають 

майнові та інтелектуальні цінності в об'єкти підприємницької та інших видів 

діяльності з  метою впорядкування цієї діяльності. 

Український законодавець узагальнив усі можливі форми 

адміністративного правового регулювання інвестиційної діяльності, звівши 

їх у ч. 1 ст. 12 Закону України “Про інвестиційну діяльність” до трьох 

основних. Перша – управління державними інвестиціями,  друга  – 

регулювання умов інвестиційної діяльності, третя – контроль за здійсненням 

інвестиційної діяльності. Кожна з цих форм державного регулювання 

інвестиційної діяльності утворює самостійний напрям цієї діяльності. 

Розглянемо  першу  форму  адміністративного  правового  регулювання  

інвестиційної  діяльності  – управління  державними інвестиціями. 

Державне управління – це вид діяльності держави, сутність якого 

полягає у здійсненні управлінського організуючого впливу шляхом 

використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання 

законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-

економічного    і   культурного   розвитку   держави,    її   окремих    

територій,    а   також забезпечення реалізації державної політики у 

відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації 

громадянами своїх прав і свобод. Метою управління є організація спільної 

діяльності людей, їх окремих груп та організацій, забезпечення координації 

взаємодії між ними, а його суттю – здійснення керівного впливу на 

відповідні об’єкти [50, с. 146, 158].  

Відповідно до п. 1.2. Положення про порядок консервації та 

розконсервації об’єктів будівництва, затвердженого наказом Міністерства 

будівництва, архітектури та житловокомунального господарства України [6], 

державні інвестиції – це інвестиції, спрямовані на створення або відновлення 
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основних фондів, джерелом яких є кошти Державного бюджету  України, 

бюджету Автономної Республіки Крим, інших місцевих бюджетів, власні та 

позичкові кошти державних підприємств, установ та організацій. 

За ч. 2 ст. 12 Закону України “Про інвестиційну діяльність”, органи 

державної влади та  органи влади Автономної Республіки Крим здійснюють 

управління державними інвестиціями за трьома напрямками: планування 

інвестування бюджетних і позабюджетних коштів,  визначення умов такого 

інвестування і виконання з цього приводу конкретних дій. 

На основі викладених постулатів теорії управління та норми цитованого 

підзаконного нормативно-правового акта управління державними 

інвестиціями можна визначити як форму адміністративно-правового 

регулювання інвестиційної діяльності, яка полягає у діяльності держави з 

організації кооперації людей, їх окремих груп та організацій, зміст якого 

становить здійснення управлінського організуючого впливу на суспільні 

відносини, які виникають під час вкладення майнових та інтелектуальних 

цінностей, джерелом яких є кошти Державного бюджету України, бюджету 

Автономної Республіки Крим, інших місцевих бюджетів або власні та 

позичкові кошти державних підприємств, установ та організацій. 

Наступною формою державного регулювання інвестиційної діяльності є 

регулювання умов інвестиційної діяльності. 

Як зазначає Л. Бурганова, практична реалізація виконавчої влади за 

своїм юридичним змістом є регулятивною діяльністю. В адміністративно-

правовому аспекті вона проявляється як нормативне регулювання, яке 

здійснюють уповноважені суб’єкти виконавчої влади у визначених для них 

сферах діяльності [6, с. 117].  

Відтак основна регулятивна підсистема в державному управлінні − 

право як система державних або санкціонованих державою норм, 

обов’язкових правил поведінки, що виражають, з одного боку, спільні 

інтереси всього певного політичного суспільства, а з іншого,  волю 

домінуючого в державі певного соціального прошарку (в демократичному 
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суспільстві – більшості населення), враховують принципи загальнолюдських 

цінностей і забезпечуються державним примусом. Регулювання 

правовідносин правом, по-перше, охоплює дотримання суб’єктом норм 

права, які, на відміну від норм моралі, є обов’язковими до виконання. По-

друге, право становить несуперечливу єдність норм, інститутів, галузей, які 

системно регулюють, позаяк, життя суспільства системним регулюванням, 

оскільки суперечності призводять до хаосу. По-третє, право повинно 

виражати волю усієї неполітичної спільності людей, однак деякі 

загальнолюдські норми трансформувались під впливом домінуючої 

соціальної верстви або створювались як такі, що захищають її інтереси. По-

четверте, у праві виявляються загальнолюдські цінності. По-п’яте, воно 

забезпечується державним примусом: за порушення правових норм 

встановлюється юридична відповідальність [112, с. 48].  

Правове регулювання, своєю чергою, – це діяльність держави зі 

встановлення обов’язкових для виконання юридичних норм (правил) 

поведінки суб’єктів права. Правове регулювання економіки має свій 

предмет, оскільки пов’язане з юридичним визначенням засобів, інструментів 

і процедур реалізації державної влади. Предметом правового регулювання 

економіки є: відносини між державою (державними органами) і 

суспільством, громадянами, суб’єктами господарської діяльності; відносини 

“всередині” держави, між її органами з приводу розподілу повноважень, 

визначення їх правового статусу; відносини між суб’єктами господарської 

діяльності (виробник − посередник, замовник − підрядник, боржник − 

кредитор, власник − орендар тощо); економічні відносини між людьми, 

залученими в державно-управлінські процеси як з приводу професійного 

виконання обов’язків державних службовців, так і з причин звернення до 

державних органів для вирішення будь-яких власних проблем [20, с. 22, 23].  

 Загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної 

діяльності на території  України, як зазначено у Преамбулі до Закону 

України “Про інвестиційну діяльність”, визначає цей же Закон. Предмет 
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правового регулювання інвестиційної діяльності охоплює відносини між 

державою (державними органами), з одного боку, і суб’єктами господарської 

діяльності – інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності – з іншого. 

У межах цього предмета в ч. 3 ст.12 Закону України “Про інвестиційну 

діяльність” окреслено шляхи регулювання умов інвестиційної діяльності: 

подання фінансової допомоги у вигляді  дотацій,  субсидій,  субвенцій,  

бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв; 

державні норми та стандарти; заходи щодо  розвитку та захисту  економічної  

конкуренції, інші заходи. 

Окреслені законодавцем практичні заходи з регулювання умов 

інвестиційної діяльності не вичерпують усього масиву правових, 

економічних та соціальних умов інвестиційної діяльності. 

Окрім перелічених у Законі України “Про інвестиційну діяльність” 

способів регулювання умов інвестиційної діяльності, це регулювання на 

території України повинно зважати на таке: адміністративно-правове 

регулювання інвестиційних правовідносин передбачає дотримання в 

обов’язковому порядку (під страхом державного примусу) правових норм 

інвесторами й учасниками інвестиційних правовідносин, з одного боку, та 

державними органами і посадовими особами, з іншого. 

Контроль за здійсненням інвестиційної діяльності є третьою формою 

адміністративного правового регулювання інвестиційної діяльності. 

Контроль – це один з істотних елементів державного управління. Він 

дозволяє своєчасно коригувати управлінську діяльність і на основі 

інформації про фактичні ситуації, явища і зміни вживати заходів щодо 

усунення недоліків у роботі ланок управління і посадових осіб, “відхилень” 

від заданих цілей. Контролем є перевірка дотримання та виконання 

нормативно встановлених завдань, планів і рішень [105? с. 386].  Контрольна 

діяльність держави виражається у формі інспектування, перевірки 

відповідності діяльності органів держави, посадових осіб законам, актам 

вищих органів шляхом перевірки виконання посадових обов’язків, 
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дотримання встановлених стандартів, правил тощо [8, с. 48]. Відповідно до 

п. 41.1. ст. 41 Податкового кодексу України контролюючими органами є 

органи державної податкової служби та митні органи. 

У п. 61.1. ст. 61 Податкового кодексу України зазначено, що податковий 

контроль це система заходів, які вживають контролюючі органи з метою 

контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків 

і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу 

готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, 

ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи. Суб’єктами такого контролю, згідно з п. 

61.2. ст. 61 та п. п. 41.1.1. ст. 41 Кодексу є  органи державної податкової 

служби та митні органи [83]. 

Статтею 62 Податкового кодексу України визначено способи 

здійснення податкового контролю: ведення обліку платників податків; 

інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної 

податкової служби; перевірка та звірка відповідно до вимог цього Кодексу, а 

також перевірка щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням 

якого покладено на контролюючі органи у порядку, встановленому законами 

України, що регулюють відповідну сферу правовідносин. 

У ч. 1, 2 ст. 318 Митного кодексу України [56] визначено об’єкти, які 

підлягають митному контролю, та суб’єктів, які його здійснюють. Такими 

об’єктами є всі товари, транспортні засоби комерційного призначення, які 

переміщуються через митний кордон України; суб’єктами – винятково митні 

органи. За ч. 1 ст. 319 Кодексу, окрім митного, товари, що переміщуються 

через митний кордон України, можуть підлягати державному санітарно-

епідеміологічному, ветеринарносанітарному, фітосанітарному, екологічному 

та радіологічному контролю. Указом Президента України “Про Міністерство 

доходів і зборів України” [83], Державну податкову службу України та 

Державну митну служби України реорганізовано у Міністерство доходів і 

зборів України. Міндоходів України пунктом п. 25 ст. 6 “Положення про 
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Міністерство доходів і зборів України” (затверджене  зазначеним  вище  

Указом   Президента)  надано  право  контролю   за   додержанням порядку 

проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), за наявністю 

ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають 

ліцензуванню відповідно до закону, за наявністю торгових патентів. Іншим 

напрямком контролю, який здійснює цей орган, є контроль за виконанням 

виданих ним наказів (ст. 9 Положення). Отже, контрольні повноваження 

державних органів виконавчої влади є вельми широкі в силу характеру та 

обсягу компетенції цих органів. Критеріями оцінки дій органів і посадових 

осіб, які перевіряються, є порушення законності й державної дисципліни, а 

також доцільність і обґрунтованість учинених ними дій [105, с. 393].  

Контроль за здійсненням інвестиційної діяльності – це форма 

адміністративного правового регулювання інвестиційної діяльності, яка 

полягає у перевірці відповідності діяльності суб’єктів інвестиційної 

діяльності до законів, актів вищих органів шляхом перевірки виконання 

покладених обов'язків, дотримання встановлених стандартів та правил і його 

здійснюють спеціально уповноважені на те органи. 

Закріплені законодавцем три форми державного регулювання 

інвестиційної діяльності, котрі було проаналізовано вище, на думку О. 

Вінник, не віддзеркалюють усі форми та засоби, що застосовує держава у 

сфері інвестиційної діяльності взагалі і щодо державного інвестування  

зокрема [7, с. 69].  

Під методами державного управління розуміють способи (прийоми) 

впливу суб’єкта управління на об’єкт управління, які використовуються для 

досягнення поставлених цілей і завдань управління та для реалізації функцій 

управління [14, с. 86]. За функціональним змістом методи державного 

управління поділяють на адміністративні, економічні, правові та 

соціальнопсихологічні [5, с. 368−369]. Як зазначається у підручнику з 

адміністративного права під редакцією Л. Попова, на інвестиційні відносини 

держава впливає шляхом застосування економічних і адміністративних 
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методів. Адміністративні методи управління, які ще називають 

організаційнорозпорядчими, пронизують усі відносини у сфері державного 

управління. Це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні 

об’єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних 

принципів управління. Характерною особливістю адміністративних методів 

державного управління є, зокрема, прямий вплив на керований об’єкт 

шляхом установлення його повноважень (прав і обов’язків) [77, с. 273−274].  

Серед ознак методів прямого впливу виділяють: прямий вплив на волю; 

наказовий характер, однозначність приписів; широке застосування урядових, 

відомчих актів; наявність адміністративного апарату, який контролює 

виконання приписів і застосовує примусові заходи для їх виконання; 

стимулювання виконання приписів; широке використання позаекономічного 

примусу [63, с. 69−70].  Тому під адміністративними методами державного 

регулювання економіки розуміють безпосередньо інструменти прямого впливу 

держави на діяльність суб’єктів ринку [9, с. 24]. Метод прямого впливу в 

адміністративному праві ще називають методом імперативного  

регулювання, який базується на відносинах субординації між учасниками 

суспільних відносин. Ці ж науковці формулюють такі ознаки цього методу: 

виконавча дисципліна, владна наказовість, підпорядкованість одних 

суб’єктів іншим. Імперативний метод правового регулювання, який 

застосовується в адміністративному праві, докорінно відрізняється від 

диспозитивного, який ґрунтується на рівності прав і обов’язків сторін в 

суспільних відносинах і координації їх інтересів і цілей [77, с. 26].  

Виокремлюють три основні групи адміністративних методів 

управління: регламентаційні, розпорядчі і нормативні. Змістом 

регламентаційних методів є встановлення складу елементів системи і 

стійких організаційних зв’язків між ними за допомогою закріплення 

визначених обов’язків, загальної регламентації, розмежування і закріплення 

завдань, функцій, прав і відповідальності, встановлення взаємозв’язків. Вони 

здійснюються за допомогою статутів, положень, посадових інструкцій та 
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інших регламентів. Об’єктами організаційного впливу є і суб’єкт, і об’єкт 

управління. Регламентаційні методи складаються з чотирьох основних видів: 

загальноорганізаційного, функціонального, структурного і посадового. 

Розпорядчі методи відображають поточне використання встановлених 

організаційних зв’язків, їх часткове коригування в разі зміни умов роботи. В 

основі розпорядчого впливу методів цієї групи лежать повноваження органів 

виконавчої влади – закріплені в установленому порядку права  і  обов’язки  

цих  органів.  Нормативні  методи  доповнюють  регламентаційні  та 

розпорядчі. Призначення цієї групи методів – підтримка стабільності 

організаційних зв’язків за допомогою дисциплінарних вимог і систем 

відповідальності [50, с. 377−378].  Загальноорганізаційні методи 

регламентування інвестиційної діяльності функціонують за допомогою дії 

законів, які на загальноорганізаційному рівні визначають правове 

регулювання питань інвестиційної діяльності. Це, зокрема, Закони України 

“Про інвестиційну діяльність”, “Про режим іноземного інвестування” та 

інші. Кодифікованими законодавчими актами, які регулюють питання 

інвестиційної діяльності в Україні, є, зокрема, Цивільний, Господарський, 

Податковий, Митний та інші кодекси. 
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНИМ КЛІМАТОМ ЕКОНОМІКИ В УКАЇНІ 

 

2.1. Оцінка якості  механізмів державного формування 

інвестиційного клімату національної економіки 

 

У наукових працях вітчизняних вчених наводяться різні трактування 

змісту поняття «інвестиційна політика». Їх узагальнення дозволяє 

стверджувати, що в найзагальнішому сенсі інвестиційна політика – це 

сукупність дій економічних агентів із забезпечення умов простого і 

розширеного відтворення капітальних ресурсів у регіоні або в державі в 

цілому, а сутність інвестиційної політики полягає в забезпеченні 

відтворення основних фондів виробничих і невиробничих галузей, їх 

розширенні і модернізації. Наприклад, П. Сокуренко, О. Кришан 

розглядають державну інвестиційну політику як комплекс заходів і 

перспектив розвитку інвестиційної діяльності для залучення інвестиційного 

потенціалу до процесу відтворення, створення оптимальних умов для 

вкладення інвестицій, забезпечення стійкого соціально-економічного 

розвитку країни [101]. 

На думку О. Коюди та В. Гриньової, державна інвестиційна політика 

являє собою визначення структурних та кількісних потреб в інвестиційних 

ресурсах, збільшення джерел фінансування, вибір пріоритетних напрямків 

фінансування та формування ефективної пропозиції для залучення 

інвестицій [38]. Дане визначення передбачає широкий спектр діяльності 

держави в інвестиційній сфері як агента провадження власної інвестиційної 

активності, так і регулятора системи чинників, що визначають ефективність 

та інтенсивність інвестиційної діяльності інших суб’єктів господарювання. 

Значно вужче трактується інвестиційна державна політика в межах підходу 

[6], коли вона розглядається як комплекс заходів, що забезпечують 
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формування сприятливого національного інвестиційного  клімату  і   

підприємницького   середовища   в   країні.   Так,   наприклад, Марченко 

Н.А. [54], реалізуючи такий підхід, визначають державну інвестиційну 

політику як «комплекс правових, адміністративних та економічних заходів 

держави, спрямованих на поширення і активізацію інвестиційних процесів». 

Досить  вдалим  з  позиції  відображення  основних  сутнісних  

складових категорії «державна  інвестиційна  політика»,  на  нашу  думку,  є  

визначення,  що  пропонується А. Яценком [117]. З урахуванням 

особливостей розвитку процесу інвестування в сучасних умовах нами 

пропонується наступне модифіковане визначення цього поняття: державна 

інвестиційна політика – це система заходів, що визначають обсяг, структуру 

та основні напрямки усіх вкладень інвестиційних ресурсів різної форми 

(фізичних, фінансових, матеріальних, нематеріальних, інтелектуальних) для 

забезпечення високих темпів розвитку економіки через концентрацію 

інвестицій на тих інвестиційних проектах, від яких залежать досягнення 

високих темпів розвитку виробництва, збалансованість та ефективність 

економіки, одержання максимального приросту продукції і доходу на 

одиницю витрат, а також для створення в країні соціального середовища, яке 

відповідає вимогам суспільства щодо необхідної якості життя, належного 

рівня задоволення соціальних стандартів з урахуванням потреб майбутніх 

поколінь. 

З позицій цього дослідження інвестиційну політику доцільно 

розглядати як комплекс заходів щодо підвищення рівня залучення наявного 

інвестиційного потенціалу до процесу відтворення, створення оптимальних 

умов для вкладення інвестицій, забезпечення стійкого соціально-

економічного розвитку країни на основі використання перспектив 

здійснення спільної інвестиційної діяльності держави та приватних суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

Разом з тим, досліджуючи сутність державної інвестиційної політики, 

необхідно пам’ятати, що вона є складовою економічної політики держави, 
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яка спрямована на врегулювання інвестиційних процесів у країні. У цьому 

сенсі показовим є таке визначення даного поняття: державна інвестиційна 

політика – складова економічної політики, що проводиться державою у 

вигляді становлення структури та масштабів  інвестицій, напрямів їх 

використання, джерел отримання інвестиційних ресурсів [9]. 

Слід зазначити, що нормативно-правова база регулювання 

інвестиційних процесів  в Україні не передбачає використання терміна 

«інвестиційна політика». Законом України «Про інвестиційну діяльність» 

[81] передбачено для означення відповідного явища поняття «державного 

регулювання інвестиційної діяльності». При цьому наголошується, що 

державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою 

реалізації економічної, науково-технічної і соціальної політики виходячи з 

цілей та показників економічного і соціального розвитку України, 

державних та регіональних програм розвитку економіки, державного і 

місцевих бюджетів, зокрема передбачених у них обсягів фінансування 

інвестиційної діяльності. Державне регулювання інвестиційної діяльності 

включає управління державними інвестиціями, а також регулювання умов 

інвестиційної діяльності та контроль за її здійсненням усіма інвесторами та 

учасниками інвестиційної діяльності. Таким чином, сутність інвестиційної 

політики полягає в тому, що це ключовий спосіб державного регулювання 

інвестиційного процесу. 

Необхідність провадження державою ефективної інвестиційної 

політики зумовлюється ускладненням соціально-інституційної структури 

суспільства та її винятковою роллю у забезпеченні нормального перебігу 

соціально-економічних процесів, яка пов’язується з тим, що: 

державна інвестиційна політика виступає чинником цілеспрямованого 

проведення модернізації виробництва, забезпечуючи зростання ВВП і обсягів 

виробництва, фактором соціальної стабілізації, забезпечуючи зайнятість 

населення, чинником підтримки рівноважного стану національної економіки; 
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• гнучка система інвестиційних цілей, завдань та механізмів їх 

реалізації, встановлених з урахуванням як потреб сьогодення, так і 

перспектив соціальноекономічного розвитку у майбутньому, дозволяє 

державі, з одного боку, реалізувати свої функції у сфері сприяння 

економічному зростанню, а з іншого – здійснити продуктивну координацію 

роботи державних і недержавних структур щодо забезпечення ефективності 

виробництва та формування необхідної якості соціального середовища. 

Характер інвестиційної політики визначається силою державного 

втручання в економічні процеси, ступенем ув’язки даної політики з іншими 

державними інститутами, до яких належить податкова, фінансово-кредитна, 

амортизаційна, ліцензійна і цінова політика, політика доходів і зайнятості, 

залучення іноземних інвестицій, а також правове поле і загальний 

адміністративний устрій. 

Складною теоретичною проблемою дослідження сутності державної 

інвестиційної політики є визначення об’єкта державного регулювання. 

Системний  підхід  передбачає, що найбільш агрегованим об’єктом 

державного регулювання економічних процесів традиційно є економічна 

система держави. Проте його застосування при розгляді досліджуваного 

поняття має певну складність, оскільки досить важко чітко окреслити 

відповідні організаційні форми окремих підсистем у складі такого об’єкта, а 

також структурувати та формалізувати вплив держави на їх функціонування 

та розвиток, особливо якщо він має суто опосередкований характер. Тому, 

як правило, дослідники проблеми державної інвестиційної політики 

звужують її об’єкт  до  інвестиційної діяльності, не конкретизуючи 

безпосередніх носіїв такої діяльності та специфіку їх взаємодії з державою в 

процесі реалізації відповідної політики. 

Базовий склад елементів державної інвестиційної політики може бути 

поданий таким чином: 

• цілі і завдання політики; 

• основні ефекти, що очікуються від її реалізації; 
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• склад пріоритетних сфер і об’єктів інвестування; 

• принципи формування та реалізації інвестиційної політики, 

зокрема принципи взаємодії держави з іншими учасниками інвестування. 

Відповідно базовими функціями державної інвестиційної політики, що 

традиційно виділяються при розгляді проблемних аспектів її формування та 

реалізації, є: 

• експертиза інвестиційних проектів; 

• формування переліку інвестиційних проектів і визначення 

пріоритетів для включення їх в різні державні програми; 

• формування сприятливого іміджу держави на світовому ринку 

капіталу; 

• розробка й реалізація гарантійних і заставних механізмів при 

залученні інвестицій в пріоритетні проекти [72]. 

Реалізація всіх вказаних функцій передбачає використання специфічних 

механізмів взаємодії держави та приватного бізнесу з метою досягнення 

максимальної ефективності інвестиційної діяльності, яка при цьому може 

мати як характер спільних державноприватний інвестицій, так і 

інвестування виключно за рахунок власних ресурсів суб’єктів 

господарювання. 

На думку автора, існує інваріантний перелік цілей і завдань 

інвестиційної політики, детермінований її місцем у системі, що визначається 

загальними макроекономічними умовами, тенденціями і проблемами 

розвитку. 

Ураховуючи інтереси учасників інвестиційного процесу, можна 

сформувати систему основних факторів, що впливають на формування 

інвестиційної політики держави в сучасних умовах [4], а саме: 

• необхідність забезпечення довгострокового економічного 

зростання високими темпами, вдосконалення структури економіки; 

; 
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• обороноздатність; 

• загальна економічна ситуація та стабільність в економіці; 

• інвестиційний клімат (законодавство, ризики вкладень у країну і 

конкретні підприємства, імідж і репутація країни або підприємства як 

позичальника); 

• рівень життя населення, обсяги споживання; 

• рівень розвитку ринкової інфраструктури та екологічний фактор. 

Таким чином, головні завдання держави щодо інвестиційної діяльності 

на сучасному етапі повинні бути пов’язані з вирішенням таких проблем: 

• підвищення привабливості національної економіки; 

• відновлення інвестиційного потенціалу та розвиток внутрішніх 

інвестиційних можливостей країни; 

• зміцнення кредитно-фінансового потенціалу інвестиційної 

діяльності; 

• підвищення ефективності інвестиційної діяльності держави й 

удосконалювання механізмів її фінансування; 

• збільшення інвестиційних коштів за рахунок іноземних інвесторів, 

оскільки внутрішніх фінансових ресурсів недостатньо, а банки не можуть 

упоратися з обов’язками трансформування заощаджень населення в 

інвестиції [72]. 

З урахуванням проголошених світовим співтовариством пріоритетів 

суспільного розвитку в сучасних умовах за основну мету інвестиційної 

політики держави – ціль першого рівня доцільно прийняти як забезпечення 

стійкого економічного зростання і на цій основі – досягнення послідовного 

підвищення якості життя населення. На другому рівні склад базових цілей 

державної інвестиційної політики визначається потребами формування 

прогресивної структури та підвищення конкурентоспроможності економіки 

країни, її окремих галузей і підприємств; розвитку соціальної сфери і 

зростання її внеску у збільшення економічного потенціалу країни.. 
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При їх декомпозиції на третьому рівні може бути сформована система 

головних завдань (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1  
Структурна декомпозиція цілей та завдань державної інвестиційної 

політики в сучасних умовах 
 

Мета 
інвестиційної 

політики 

Завдання інвестиційної політики 

Формування 
прогресивної 
структури і  
 підвищення 
конкурентоспромож
ності економіки  
 країни, її 
окремих  галузей 
 і підприємств 

Забезпечення державної підтримки інвестиційної 
діяльності галузей, що 

є «точками» зростання економіки регіону 
Сприяння    формуванню    і   розвитку   

асоціативних форм    бізнесу, 
заснованого на міжгалузевих, міжрегіональних 

зв’язках 
Стимулювання інноваційної діяльності підприємств, 

пов’язаної з освоєнням наукоємної продукції,  
конкурентоздатної на національному, 

світовому ринках 
Сприяння становленню сучасної інфраструктури 

інвестиційного ринку, 
ефективних ринкових механізмів міжгалузевого 

переливу капіталу 
Створення   умов    для   розвитку   системи   

консалтингових   послуг  й 
інформаційних комунікацій 

Розвиток 
соціальної  сфери і 
зростання її внеску 
в збільшення 
економічного 
потенціалу країни 

Забезпечення фінансової стійкості соціальної сфери 
Стимулювання інноваційних процесів у соціальній 

сфері 
Сприяння    процесам    інтеграції    науково-

дослідницьких  організацій 
(вузів, НДІ) з бізнес-структурами, що реалізовують 

креативний потенціал 
Підвищення

 рівня інтеграції 
національної 
економіки       у      
світовий 

економічний,    
науковий   і освітній 
простір 

Сприяння процесам формування стійких, 
довготривалих коопераційних 

міжрегіональних і зовнішньоекономічних зв’язків 
підприємств 

Сприяння процесам інтеграції в національний і 
світовий освітній і науковий простір організацій, що 
реалізовують креативний потенціал 
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Важливим компонентом інвестиційної політики є пріоритетні сфери та 

об’єкти її здійснення, до яких у сучасних умовах побудови соціально 

орієнтованої моделі як світової, так і національних економік в першу чергу 

відносяться не лише перспективні з позиції інтенсивності власного розвитку 

та генерування економічного зростання в пов’язаних видах діяльності галузі 

реального сектору економіки, а й об’єкти соціальної, виробничої та ринкової 

інфраструктури, природоохоронна діяльність, покликані створювати 

можливість стійкого суспільного розвитку. 

Концепцією регулювання інвестиційної діяльності в умовах  ринкової 

трансформації економіки [11] як першочергових напрямів пріоритетного 

інвестування для України передбачено: 

• розвиток паливно-енергетичного комплексу і впровадження 

енергота ресурсозберігаючих технологій; 

• соціальну сферу, розширення і нарощування обсягів виробництва 

товарів широкого вжитку та послуг для населення, а також 

конкурентоспроможної продукції, що поставляється на експорт; 

• розвиток агропромислового комплексу; 

• прискорення розвитку медичної та мікробіологічної промисловості; 

• подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. 

На думку українських учених [12, 13], наведений перелік пріоритетів у 

згаданій Концепції є необґрунтованим, занадто деталізованим, 

розгалуженим. Якщо ж враховувати необхідність узгодження інвестиційної 

політики з пріоритетами промислової, науковотехнологічної, соціальної 

політики, то виникають труднощі у взаємопослідовності здійснення 

інвестиційних програм і проектів, що стримує ефективне розгортання 

інвестиційних процесів [12, с. 29]. 

Зазначений перелік пріоритетів уточнюється залежно від поточних 

можливостей та завдань розвитку національної економіки. Так, нині 

пріоритетними напрямами інвестиційної діяльності в Україні згідно з 

Концепцією інвестиційної реформи є: 



47 
 

• розробка і впровадження наукомістких технологій, спрямованих на 

поліпшення екології, енергозбереження, збереження і розвиток ресурсної 

бази; 

• виробництво експортно орієнтованої продукції та продукції, що 

витісняє імпортні аналоги; 

• розвиток переробних виробництв; 

• розвиток транспортної інфраструктури, що  враховує розміщення 

продуктивних сил;  

• розвиток машинобудування; 

• виробництво і переробка сільськогосподарської продукції; 

• розвиток малого бізнесу. 

Проте серед них не вказана соціальна спрямованість,  що  є суттєвим  

недоліком та вимагає розробки соціального аспекту інвестиційної політики. 

Отже, без чіткого визначення пріоритетів інвестування механізм 

державного регулювання інвестиційних процесів втрачає цілеспрямованість, 

конкретність та не забезпечує досягнення поставленої мети. Визначення 

пріоритетів інвестування є особливо важливим для реалізації державної 

інвестиційної політики, за сучасних умов дефіциту бюджету та труднощів 

його наповнення. 

 

2.2. Аналіз сучасного стану та тенденцій  забезпечення 

інвестиційної діяльності в України 

 

Економічне зростання держав багато в чому забезпечується рівнем 

розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності в усіх сферах 

економіки і, головним чином, у промисловості. Частка нових або 

вдосконалених технологій, продукції, устаткування в розвинених країнах 

складають від 70 до 85 % приросту валового внутрішнього продукту. 

Можливості розробки, впровадження та використання нових і 
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вдосконалених технологій, продукції залежать від стану інвестиційного 

клімату в країні, обсягу та структури інвестицій. В даний час Україні, як 

ніколи, потрібні інвестиції для економічного розвитку. Найбільш 

затребуваною формою капіталовкладень для економіки країни є прямі 

іноземні інвестиції, оскільки вони дозволяють реалізовувати великі й 

важливі проекти, крім того в країну надходять новітні технології, нові 

практики корпоративного управління тощо. Поліпшення інвестиційного 

клімату в країні, активізація інвестиційної діяльності стає на сучасному 

етапі розвитку держави особливо актуальною проблемою. 

. Інвестиційна діяльність в країні регламентується Законом України 

«Про інвестиційну діяльність» від 04.07.2002 року, останні зміни до якого 

було прийнято 23.03. 2017 року. Відповідно до цього Закону «Інвестиції – це 

всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об’єкти 

підприємницької та інших видів діяльності, завдяки чому створюється 

прибуток (дохід) чи досягається соціальний та екологічний ефект» [81].  

Види інвестицій розглядають за багатьма ознаками, які покладено в 

основу класифікації. Зокрема, інвестиції класифікують [57, c. 154]:  

• За об’єктами вкладень коштів – реальні, фінансові та інноваційні. 

Реальні інвестиції включають капітальні вкладення в основні засоби 

(створення нових, реконструкція та модернізація діючих), придбання 

цілісного майнового комплексу, в тому числі в процесі приватизації. 

Фінансовими інвестиціями є придбання фінансових активів (акцій, 

облігацій, сертифікатів, відкриття депозитних рахунків), участь у заснуванні 

нових підприємств і в спільній діяльності. 

Під інноваційними інвестиціями розуміють придбання ліцензій, 

патентів, програмних продуктів, фінансування наукових розробок, 

підготовку та перепідготовку фахівців. 

• За характером участі в інвестуванні – прямі та непрямі. 

Прямі інвестиції передбачають безпосередню участь інвестора в виборі 
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об’єктів інвестування та вкладення коштів. 

Під непрямими інвестиціями розуміють  інвестування, опосередковане 

іншими особами (інвестиційними або іншими фінансовими посередниками). 

• За періодом інвестування – короткострокові (вкладення капіталу на 

період не більший за один рік) і довгострокові (вкладення капіталу на період 

більший за один рік). 

• За формами власності інвесторів – приватні, державні, іноземні та 

спільні [57]. 

Приватні інвестиції – вкладення коштів, що здійснюються 

громадянами, а також підприємствами недержавних форм власності, перш 

за все, колективної. 

Державними інвестиціями є вкладення, що здійснюються центральними 

та місцевими органами влади за рахунок коштів бюджету, позабюджетних 

фондів і позикових коштів, а також державними підприємствами за рахунок 

власних і залучених коштів. 

Іноземними інвестиціями є вкладення коштів в економіку країни 

іноземними громадянами, юридичними особами та державами; спільні 

інвестиції здійснюються суб’єктами даної країни та іноземних держав. 

• За регіональною ознакою – у середині країни і за кордоном. 

Прямі іноземні інвестиції – це форма участі іноземного капіталу в 

реалізації інвестиційних проектів на території країни-реципієнта інвестицій, 

яка характеризується активною участю інвестора (або його представників) в 

діяльності організації [88].  

Основними видами прямих іноземних інвестицій є: 

• інвестування  з  нуля  –  створення  за  кордоном  філіалу  або  

підприємства,  яке  знаходиться  в 100-відсотковій власності інвестора; 

• поглинання або покупка іноземного підприємства; 

• фінансування діяльності філіалів; 

• придбання майнових прав: прав користування землею, природними 

ресурсами тощо; 
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• надання прав на використання ноу-хау, технологій та інше; 

• покупка акцій/паїв у статутному капіталі іноземної компанії, які 

надають право контролювати діяльність підприємства. 

У 2016 році в Україні була створена Національна інвестиційна рада при 

Президентові [2], основними завданнями якої є: 

1. розроблення пропозицій щодо стимулювання та розвитку 

інвестиційної діяльності в Україні; 

2. формування привабливого інвестиційного іміджу України, у тому 

числі з урахуванням найкращої міжнародної практики; 

3. сприяння формуванню основних напрямів державної політики щодо 

поліпшення інвестиційного клімату в Україні; 

4. напрацювання пропозицій щодо стратегічних напрямів розвитку 

інвестиційного потенціалу України, стимулювання іноземних та 

національних інвестицій в розвиток економіки держави; 

5. вивчення ініціатив та потенційних пропозицій щодо інвестиційних 

проектів, а також практики взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності з 

державними органами; 

6. аналіз та узагальнення проблем, які перешкоджають інвестуванню в 

економіку України, підготовка пропозицій щодо шляхів їх вирішення, 

зокрема щодо заходів зі сприяння захисту прав інвесторів; 

7. участь в опрацюванні проектів актів законодавства з питань 

інвестиційної діяльності [75].  

Відповідно до цих завдань було розроблено Проект East  Invest 2,  в  

якому  сформульовано вимоги  для покращення бізнес клімату в країні. 

Для залучення прямих іноземних капіталовкладень Україна пропонує 

великі інвестиційні  проекти, серед яких: сільськогосподарський комплекс з 

рибною спеціалізацією, комплекс з переробки та зберіганню зернових, 

тваринницькі комплекси, технологічні лінії з неперервного розливу сталі в 

металургійній промисловості та багато інших. 

4. Прямі іноземні інвестиції в економіку України за останні 17 років 
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надходили досить нерівномірно [68].  

Динаміка їх надходження за період 2002-2018 роки наведена в таблиці 

2.2.  

Таблиця 2.2 
Надходження прямих іноземних інвестицій в Україну [88] 

 
 
 

Роки 

 
Прямі 
іноземні 
інвестиції, 
млн. дол. 
США 

Показники динаміки (до попереднього року) 
абсолютний 

приріст 
(зменшення), 

млн. дол. США 

індекс 
динаміки, 

% 

темп приросту 
(зменшення), 

% 

2002 693 … … … 
2003 1424 731 205,5 105,5 

2004 1715 291 120,4 20,4 

2005 7808 6093 455,5 355,5 

2006 5604 -2204 71,8 -28,2 

2007 9891 4287 176,5 76,5 

2008 10913 1022 110,3 10,3 

2009 4816 -6097 44,1 -55,9 

2010 6495 1679 134,9 34,9 

2011 7207 712 111,0 11,0 

2012 8401 1194 116,6 16,6 

2013 4499 -3902 53,6 -46,4 

2014 410 -4089 9,1 -90,9 

2015 2961 2551 722,2 622,2 

2016 3130 169 105,7 5,7 

2017 2202 -928 70,4 -29,6 

2018 2355 153 106,9 6,9 
Дані за 2014-2018 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і 
м. Севастополя та без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях.   

 

Дані таблиці 1 показують, що надходження прямих іноземних інвестицій 

в Україну за період з 2002 до 2018 року значно коливається та суттєво 

залежить від стану та зміни політичної й економічної ситуації в країні та 

світі. Так, у 2005 році, сподіваючись на позитивні зміни після подій 2004 

року, іноземні інвестори вклали в економіку України 7808 млн. дол. США, 
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що у 4,6 рази більше, ніж у попередньому році. 

Найбільший обсяг надходжень іноземних інвестицій в Україну відбувся 

у 2008 році – 10913 млн. дол. США, що було в 6,4 рази або на 9198 млн. дол. 

США більше, ніж у 2004 році. Значне скорочення надходжень прямих 

іноземних інвестицій у 2009 році в значній мірі пояснюється світовою 

економічною кризою – обсяг надходжень зменшився в порівнянні з 2008 

роком на 55,9 %, що становило 6097 млн. дол. США. У наступний період, з 

2010 до 2012 року, спостерігається поступове зростання іноземних 

інвестицій, обсяг надходжень яких у 2012 році збільшився до 8041 млн. дол. 

США. Але вже в 2013 році політична нестабільність в Україні призвела до 

значного зменшення надходжень іноземних інвестицій, які склали у 2014 

році всього 410 млн. дол. США, тобто всього 9,1 % від обсягу надходжень у 

2013 році. 

У 2015 і 2016 роках ситуація почала декілька покращуватись і обсяг 

іноземних інвестицій в економіку України становив відповідно 2961 і 3130 

млн. дол. США, що, між тим, значно менше, ніж у 2012 році. Але не 

виправдання надій на стабілізацію політичної ситуації, боротьбу з 

корупцією, ефективність економічних реформ знов призвело до скорочення 

надходжень прямих іноземних інвестицій, обсяг яких в 2017 році порівняно 

з 2016 роком зменшився майже на 30 %. Незначне збільшення надходжень у 

2018 році, всього на 153 млн. дол. США або на 6,9%, продовжує свідчити 

про недовіру іноземних інвесторів до можливостей  стабільного ведення 

бізнесу та поліпшення інвестиційного клімату в країні. 

Графічно динаміка надходження прямих іноземних інвестицій в Україну 

за період з 2002 року до 2018 року зображена на рисунку 2.1. 

Аналіз структури прямих іноземних інвестицій в економіку України 

за країнами світу показав, що понад 70 % загального обсягу інвестицій 

надходить з країн ЄС і біля 30 % інвестицій надходить з інших країн світу. 

В таблиці 2 наведено перелік країн світу, які вкладають в економіку 
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України найбільший обсяг інвестицій та частка інвестицій цих країн у 

загальному обсязі прямих іноземних інвестицій в Україні. [88].  
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Рис. 2.1. Надходження прямих іноземних інвестицій в Україну, млн. 

дол. США 

Як бачимо з таблиці 2, за період з 2013 року до 2019 року в структурі 

прямих іноземних інвестицій в економіку України відбулися суттєві зміни. 

По-перше, слід відмітити, що найбільший обсяг інвестицій надходить від 

інвесторів Кіпру, частка яких у 2016 році порівняно з 2013 роком не 

змінилась і складала 30,8 %, а на початок 2019 року зменшилась на 3,3 

відсоткових пунктів і склала 27,5 %. 

Друге місце серед країн інвесторів займають Нідерланди. Частка 

інвестицій цієї країни в загальному обсязі прямих іноземних інвестиції в 

економіку України зросла з 16,4 % у 2013 році до 19,0 % у 2016 році, а на 

початок 2019 року склала вже 22,0 %.  За даними Державної служби 

статистики України на 1 січня 2019 року Нідерланди вклали в економіку 

України 7061 млн. дол. США, Кіпр – 8880 млн. дол. [69]. 

Також можна  відмітити, що на початок 2019 року порівняно з 

попередніми роками в структурі прямих іноземних інвестицій в економіку 

України збільшились частки інвестицій з Великої Британії – з 4,8 % до 6,1 

% та Швейцарії – з 2,1 % до 4,8 %. 
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Таблиця 2.3 
Структура прямих іноземних інвестицій в 
економіку України за країнами світу [69] 

 
Країни світу Структура іноземних інвестицій на 1 

січня, % 
2013 рік 2016 рік 2019 рік 

Австрія 4,8 3,6 3,1 
Велика Британія 4,8 5,6 6,1 
Італія 0,8 0,7 0,8 
Кіпр 30,8 30,8 27,5 
Нідерланди 16,4 19,0 22,0 
Німеччина 8,7 5,2 5,2 
Польща 1,7 2,1 1,8 
Російська Федерація 6.0 1,3 3,3 
Франція 2,9 4,0 2,0 
Швейцарія 2.1 4,3 4,8 
США 2,0 2,2 1,5 
Інші країни світу 19,0 21,2 21,9 
Усього 100,0 100,0 100,0 

 
 

  У той же час зменшились частки інвестицій з Німеччини – з 8,7 % до 

5,2 %, Франції – з 4,0 % до 2,0 %, США – з 2,2 % % до 1,5 %. Частка 

інвестицій в Україну з Російської Федерації на початок 2016 року порівняно 

з 2013 роком суттєво скоротилась – з 6,0 % до 1,3 %, але на початок 2019 

року знову зросла і склала 3,3 % загального обсягу прямих іноземних 

інвестицій.  

 

                                                                         Австрія 3.1% 

                     Велика Британія 6,1% 
                                       Італія 0,8% 

  
США 1,5% 

Швейцарія 4,8% 

Франція 2,0% 
Російська Федерація 

3,3%, 
Польща 1,8% 

                       Німеччина 5,8 
  Кіпр 27,5%  

Нідерланди 22,0% 
 
 
 

Рис. 2.2 Структура прямих іноземних інвестицій в економіку України за 

країнами світу станом на 1 січня 2019 року, % 

Графічно структура прямих іноземних інвестицій в економіку України  

за країнами світу на початок 2019 року представлена на рисунку 2.2. 
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З метою встановлення привабливих для іноземних інвесторів видів 

економічної діяльності в економіці України, до яких надходить 

найбільший обсяг прямих іноземних інвестицій, проаналізовано 

структуру їхнього надходження станом на початок 2016 і 2019 років [12]. 

Структура прямих іноземних інвестицій в Україну за видами 

економічної діяльності на початок 2016 та 2019 років представлена в таблиці 

2.4. 

Таблиця 2.4 
Структура прямих іноземних інвестицій в Україну за 

видами економічної діяльності 
 

Види економічної діяльності Структура іноземних інвестицій 
на 1 січня, % 

2016 рік 2019 рік 

Промисловість 30,
8 

33,
0 Сільське, лісове та рибне господарство 1,6 1,7 

Будівництво 3,2 2,9 
Фінансова та страхова діяльність 13,

5 
10,
9 Інформація та телекомунікації 6,5 6,8 

Оптова та роздрібна торгівля 15,
9 

16,
7 Операції з нерухомим майном 11,

7 
12,
4 Професійна, наукова та технічна діяльність 7,0 6,3 

Інші види економічної діяльності 9,8 9,3 
Усього 100,0 100,0 

Розраховано автором. Джерело інформації [12] 
 

Аналіз даних таблиці 2.4 показав, що в структурі прямих іноземних 

інвестицій в Україну за видами економічної діяльності за три роки 

відбулися певні зміни. Найбільш пріоритетними для іноземних інвесторів 

залишаються галузі промисловості, частка інвестицій в які на початок 

2019 року збільшилась порівняно з 2016 роком на 2,8 відсоткових пунктів 

і склала.33,0 %, що безумовно є позитивним фактом. Значні кошти 

іноземних інвесторів вкладено в оптову та роздрібну торгівлю, в операції 

з нерухомим майном і в сферу інформації та телекомунікації, частка 

інвестицій в ці види діяльності за три роки також зросла і склала на 1 

січня 2019 року відповідно 16,7 %, 12,4 % та 6,8 %.загального обсягу 

іноземних інвестицій. Слід відмітити, що за аналізований період суттєво 
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зменшувалась частка інвестицій у фінансову та страхову діяльність, яка у 

попередні роки була стабільно високою. За три останні роки вона 

скоротилась з 13,5 % у 2016 році до 10,9 % на початок 2019 року. Між 

тим є й негативні зміни у структурі іноземних інвестицій за видами 

економічної діяльності, до яких можна віднести зменшення суми та 

частки інвестицій у професійну, наукову та технічну діяльність з 7,0 % до 

6,3 %  та у будівельну галузь – з 3,2 % до 2,9 %, а також те, що у таку 

галузь як сільське господарство, де Україна пропонує важливі 

інвестиційні проекти, було вкладено всього 1,7 % іноземних інвестицій. 

Структура прямих іноземних інвестицій в економіку України за 

видами економічної діяльності на початок 2019 року графічно зображена 

на рис.2.3.  
Професійна, наукова Інформація та 

 та технічна діяльніс тьелекомунікації 6,8%                          Сільське господарство Інші види економічної  6,3% 
 
 

Операції з нерухомим майном 12,4% 
господарство 1,7% 

діяльності 9,3% 

 

 

Будівництво 2,9% Оптова та роздрібна торгівля 16,7% 
 

Промисловість 33,0% 
 Фінансова та страхова діяльність 10,9% 

 

Рис. 2.3. Структура прямих іноземних інвестицій в економіку України  
за видами економічної діяльності станом на 1 січня.2019 року, % 

 
Важливе значення має дослідження динаміки та структури загального 

обсягу капітальних інвестицій в країні, якими є інвестиції в придбання або 

виготовлення власними силами для власного використання матеріальних і 

нематеріальних активів. 

До інвестицій в матеріальні активи належать інвестиції в землю, 

існуючі будівлі та споруди, нові  будівлі та споруди, об’єкти незавершеного 

будівництва, машини, обладнання, транспортні засоби,  довгострокові 

біологічні активи та інші необоротні матеріальні активи, які були придбані 

або створені для власного виробництва. 



57 
 

До інвестицій у нематеріальні активи належать інвестиції в придбання 

або створення власними силами програмного забезпечення, баз даних, прав 

користування природними ресурсами, майном, прав на знаки для товарів і 

послуг, на об’єкти промислової власності, авторських і суміжних прав. 

Динаміку та структуру капітальних інвестицій аналізують за джерелами 

фінансування, за видами активів, за видами економічної діяльності. 

Структура капітальних інвестицій в Україні за джерелами 

фінансування за період 2016 2018 роки наведена в таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5 
Структура капітальних інвестицій в Україні за джерелами 

фінансування [31] 
 

Джерела фінансування капітальних 
інвестицій 

Структура капітальних   інвестицій, 
% 

2016 
рік 

2017 
рік 

2018 
рік 

Капітальні інвестиції, усього 100,0 100,0 100,0 
у тому числі за рахунок: 

– коштів державного бюджету 
 

2,3 
 

3,4 
 

4,0 
– коштів місцевих бюджетів 7,1 9,3 8,7 
– власних коштів підприємств та 

організацій 
 

69,4 
 

69,1 
 

71,3 
– кредитів банків та інших позик 

7,1 6,6 6,7 
– коштів іноземних інвесторів 

2,9 1,4 0,3 
– коштів населення на будівництво житла 

8,9 7,3 6,4 
– інших джерел фінансування 

2,3 2,9 2,6 
 

Дані таблиці 4 показують, що за три роки в структурі капітальних 

інвестицій в Україні за джерелами фінансування відбулися суттєві зміни. 

Найбільшу суму капітальних вкладень становлять власні кошти підприємств 

та організацій, частка яких в загальному обсязі капітальних інвестицій в 2018 

році зросла  порівняно з попередніми роками і склала 71,3 %. Також 

необхідно відмітити такі сприятливі зміни, як збільшення частки капітальних 

інвестицій за рахунок коштів державного бюджету, частка яких в 2016 році 

становила 2,3 % загального обсягу, в 2017 році вона збільшилась до 3,4 %., а 

в 2018 році вже становила 4,0 %. Частка капітальних інвестицій за рахунок 
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коштів місцевих бюджетів в 2017 році порівняно з 2016 роком зросла до 9,3 

%, але в 2018 році декілька зменшилась і становила 8,7 % загальної суми 

інвестицій. Це свідчить про можливості місцевих органів влади більше 

коштів залучати в місцеві та регіональні проекти [31]. 

У 2018 році в Україні освоєно 526,3 млрд. грн. капітальних інвестицій, 

що на 17,3 % більше, ніж у 2017 році. Найбільшу частку інвестицій 

вкладено в матеріальні активи – 93,3%, з яких у будівлі та споруди 

вкладено 44,2 % усіх інвестицій, у машини, обладнання та транспортні 

засоби – 45,2 %. У нематеріальні активи в 2018 році вкладено 6,7 % 

загального обсягу капітальних інвестицій, з них 2,0 % вкладено в 

програмне забезпеченні та бази даних [31 

У той же час зменшилась частка капітальних інвестицій за рахунок 

кредитів банків та інших позик, тобто банківська сфера не створює умов для 

можливостей кредитування інвестиційних проектів. Також зменшилась часка 

коштів населення на будівництво житла – з 8,9 % у 2016 році до 6,4 % у 2018 

році, на що в свою чергу вплинули труднощі з тримання банківських 

кредитів. Дійсно негативними змінами в структурі капітальних вкладень є 

значне скорочення інвестицій за рахунок коштів іноземних інвесторів: якщо 

в 2016 році кошти іноземних інвесторів складали 2,9 % загального обсягу 

капітальних інвестицій, то в 2018 році всього 0,3 %. Це ще раз підтверджує 

висновки про те, що більшість іноземних інвесторів не ризикують вкладати 

кошти в економіку України. 

Таким чином, на придбання або виготовлення власними силами для 

власного використання матеріальних і нематеріальних активів підприємства 

та організації вкладають, в першу чергу, власні кошти, не дуже 

розраховуючи на отримання кредитів та інші джерела фінансування. 

Структура капітальних інвестицій в Україні за джерелами фінансування 

в 2018 році представлена на рисунку 4. 

Завдання залучення інвестицій для економічного розвитку країни є на 

сьогодні одними з актуальних та пріоритетних. В Україні ще в 1992 році було 
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прийнято Закон «Про загальні засади створення і функціонування 

спеціальних (вільних) економічних зон» [83]. Метою створення спеціальних 

(вільних) економічних зон є залучення іноземних інвестицій та сприяння їм, 

активізація спільно  з  іноземними  інвесторами підприємницької діяльності 

для нарощування експорту товарів і послуг, поставок на внутрішній ринок 

високоякісної  продукції  та  послуг,  залучення  і впровадження нових 

технологій,  ринкових методів господарювання, розвитку інфраструктури 

ринку, поліпшення використання природних і трудових ресурсів, 

прискорення соціально-економічного розвитку України [84]. 

Між тим перші спеціальні (вільні) економічні зони були створені лише в 

1998 році. У 2015-2016 роках у 5 спеціальних (вільних) економічних зонах та 

на 7 територіях пріоритетного розвитку реалізовувалось 66 проектів, якими 

передбачалось надходження інвестицій в обсязі 870,7 млн. дол. США, з них у 

спеціальні (вільні) економічні зони – 380,9 млн. дол., що складало 43,7 % 

загального обсягу, на території пріоритетного розвитку – 489,8 млн. дол. або 

56,3%. До цих спеціальних економічних зон відносяться: СЕЗ «Донецьк» – 

передбачено реалізація одного інвестиційного проекту, СЕЗ «Закарпаття» – 

11 проектів, СЕЗ 

«Яворів» – 34 проекти, С(В)ЕЗ «Порто-Франко» та СЕЗ «Рені» – 11 

проектів [61]. Але нестабільна політична ситуація в країні, тіньова економіка 

та корупція на цих територіях, зміна законодавства не надали можливості в 

повній мірі використовувати запроваджувані пільгові митні, податкові, 

валютно-фінансові та інші умови економічної  діяльності національних та 

іноземних інвесторів. 

Аналіз динаміки надходження прямих іноземних інвестицій показав, що 

будь-яке загострення політичної ситуації викликає не тільки значне 

скорочення надходження інвестицій, а й відтік коштів із країни. Недоліки 

функціонування спеціальних (вільних) економічних зон призвели до 

скорочення інвестиційних проектів на цих територіях. Дослідження 

структури капітальних інвестицій за джерелами фінансування показав, що в 
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їхньому складі є позитивні структурні зрушення, які відбулися за рахунок 

збільшення обсягу та частки капітальних інвестицій за кошти державного 

бюджету та кошти місцевих бюджетів. Також у структурі капітальних 

вкладень збільшилась частка власних коштів підприємств та організацій, що 

свідчить про те, що підприємства та організації не дуже розраховують на 

отримання кредитів та на інші джерела фінансування, а вкладають власні 

кошти у придбання матеріальних і нематеріальних активів. 

Умовами залучення прямих іноземних інвестицій в Україну є політична, 

економічна та фінансова стабільність, інвестиційні гарантії, вдосконалення 

законодавчих актів з регулювання інвестиційної діяльності та загальне 

покращення інвестиційного клімату. 

У 2015-2016 роках у 5 спеціальних (вільних) економічних зонах та на 7 

територіях пріоритетного розвитку реалізовувалось 66 проектів, якими 

передбачалось надходження інвестицій в обсязі 870,7 млн. дол. США, з них у 

спеціальні (вільні) економічні зони – 380,9 млн. дол., що складало 43,7 % 

загального обсягу, на території пріоритетного розвитку – 489,8 млн. дол. або 

56,3%. Але нестабільна політична ситуація в країні, тіньова економіка та 

корупція на цих територіях, зміна законодавства не надали можливості в 

повній мірі використовувати запроваджувані пільгові митні, податкові, 

валютно-фінансові та інші умови економічної  діяльності національних та 

іноземних інвесторів. 

 

2.3. Особливості методів і засобів державного регулювання 
інвестиційними процесами в закордонних країнах 
 

Інвестиційна діяльність є ключовою для розуміння ходу відтворення, та 

переважно завдяки їй визначається циклічність економіки. Саме іноземні 

інвестиції єпровідником сучасних технологій виробництва та управління, 

своєрідною «перепусткою» на світові ринки товарів та капіталів, дають змогу 

при цьому компенсувати дефіцит національних грошових коштів. Розвиток 
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сучасної світогосподарської системи характеризується широким залученням 

країн до міжнародних інвестиційних процесів. 

За останнє півстоліття типи ПІІ, а також регіони-реципієнти, галузі 

промисловості, які беруть участь в ПІІ, зазнали значних змін. Безсумнівно, 

ПІІ будуть продовжувати бурхливо рости; існує ймовірність, що це буде 

відбуватися швидше, ніж у минулому, оскільки природа світової економіки 

останнім часом динамічно змінюється. Погляд на минулі і сучасні тенденції в 

розвитку ПІІ допомагає зрозуміти принципи інвестиційного позиціонування 

регіону у світлі майбутніх тенденцій. З’являються такі важливі зміни у 

поведінці інвесторів і в інвестиційних процесах у цілому: [72] 

– змінилися основні види ПІІ. У той час як більшість інвестицій до 

Другої світової війни здійснювалися в природні ресурси та інфраструктуру, 

домінуючим видом ПІІ в післявоєнний період стали інвестиції в 

промисловість. Сьогодні найбільш важливими є інвестиції в сектор послуг. 

Створення підприємства в іншій державі стало домінуючим способом 

обслуговування зарубіжних ринків. Типи ПІІ стали більш різноманітними з 

розвитком затрато-і стратегічно-орієнтованих інвестицій; 

– змінилась юридична структура оформлення прав транскордонної 

власності. Протягом тривалого часу спільні підприємства (СП) були 

найбільш поширеною формою співпраці в країнах, що розвиваються. 

Фактично, в багатьох країнах створення СП було єдиним засобом захисту 

інтересів закордонних інвесторів. Дана модель змінилася після того, як 

багато країн лібералізували своє інвестиційне законодавство, внаслідок чого 

загострилася конкуренція у сфері залучення інвестицій, і в даний час 

допускають існування підприємств із 100% іноземною участю в більшості 

галузей промисловості. Крім того, починають більш широко 

використовуватися інші форми співробітництва: стратегічні альянси та інші 

неакціонерні об'єднання. 

Система державних гарантій прав та інтересів іноземних інвесторів 

ґрунтується на трьох рівнях [42]:  
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а) на рівні законодавства країн-одержувачів, де гарантується 

недоторканість власності. Обумовлюється тим, що конфіскація майна або 

інших активів проводиться на підставі рішення суду і тільки за обставин, 

безпесередньо визначених законом; 

б) на багатосторонньому рівні. Наприклад, до Конвенції із регулювання 

інвестиційних суперечок між державами та громадянами інших країн, що 

була підготовлена Всесвітнім банком у 1966 р., уже приєдналися близько ста 

країн. У разі виникнення суперечок між державою, що приймає, та іноземним 

інвестором останній може звертатися по захист не до держави, з якої 

походять інвестиції, а до Міжнародного центру з регулювання інвестиційних 

суперечок при Всесвітньому банку у Вашингтоні [35];  

в) на двосторонньому рівні, переважно за допомогою укладення між 

країнами угод про заохочення та захист інвестицій. 

До процесів регулювання прямих іноземних інвестицій на 

міжнародному рівні залучаються багатонаціональні інституції. Після 

створення в 1995 р. Світової організації торгівлі (СОТ) ситуація у сфері 

регулювання зазнала змін. Роль СОТ передбачає сприяння міжнародній 

торгівлі послугами. Оскільки чимало послуг повинні надаватися там, де їх 

використовують, експорт послуг неможливий (неможливо, наприклад, 

експортувати гамбургери «Мс Donalds» чи банківські послуги населенню). 

Враховуючи це, СОТ доводиться мати справу з режимом регулювання ПІІ. 

Зусилля СОТ, в основному, зосереджені на лібералізації законодавства, що 

регулює ПІІ, зокрема, у сфері послуг. Під егідою СОТ у 1997 р. було 

підписано дві масштабні багатонаціональні угоди з лібералізації торгівлі у 

сфері телекомунікацій та фінансових послуг. Обидві ці угоди містять 

деталізовані розділи, де від всіх учасників угоди вимагається лібералізація 

законодавства, яке регулює припливні ПІІ, і особливо відкриття ринків для 

іноземних компаній, що надають телекомунікаційні та фінансові послуги 

[32].  
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Організація економічної співпраці та розвитку (Оrganization for 

Economiс Со ореration and Development – ОЕСD) в 1995 р. розпочала подібні 

переговори серед своїх членів. Метою переговорів була підготовка проекту 

Багатосторонньої угоди з питань інвестицій (Мultilaterаl Аgreement оn 

Іnvestment – МАІ), яка поставила б поза законом дискримінацію іноземних 

інвесторів. Ця угода сприяла б лібералізації законодавства, що регулює ПІІ у 

країнах – її учасницях. На жаль, переговори щодо цієї угоди на початку 1998 

р. було перервано з ініціативи США, які відмовилися її підписати. Проти 

МАІ виступали також природозахисні та профспілкові групи, які 

критикували цю угоду через те, що в ній не містилося жодних положень про 

охорону довкілля та праці [93].  

Проте завдання Багатосторонньої угоди з інвестицій полягає у створенні 

багатостороннього режиму, який закріпить принцип недискримінації та 

обмежить виключення із національного законодавства. Таким чином, 

намагання урядів нав’язати обмеження в інтересах національної 

промисловості розглядатимуться згідно з правилами Угоди. Виключення з 

такої протекціоністської політики можуть бути зроблені для малих та 

середніх компаній, які обслуговують як постачальників, так і отримувачів 

нових технологій, також в інтересах національних економік, щоб потенційні 

одержувачі зростаючих потоків інвестицій робили це за найменшими цінами, 

за високої якості продукції та послуг [32].  

Діяльність іноземного інвестора, як правило, регулюється національним 

законодавством країни, що приймає. До міжнародних актів 

(багатонаціональних та регіональних), що регулюють іноземне інвестування, 

належать: 

– звіт принципів і правил з обмеження ділової практики ЮНКТАД; 

– міжнародний кодекс поведінки при передачі технологій ЮНКТАД; 

– кодекс поведінки ТНК ООН; 

– андський пакт; 



64 
 

– принципи дій ОЕСР (Організації економічного співробітництва та 

розвитку ЄС); 

– Декларація про міжнародні капіталовкладення та багатонаціональні 

підприємства ОЕСР; 

– Конвенція із регулювання інвестиційних суперечок між державами та 

громадянами інших країн [47].  

Розв’язання суперечок здійснюється наднаціональною структурою – 

Міжнародним центром урегулювання інвестиційних суперечок, створеним у 

1965р. Одним із заходів регулювання на міжнародному рівні виступають 

міжнародні інвестиційні угоди (МІУ). В них узгоджуються та закріплюються 

заходи по регулюванню іноземних інвестицій між відповідними країнами. 

Нині світова практика розробила універсальний набір заходів, які 

використовуються для залучення іноземного капіталу. Серед них найбільше 

значення мають наступні: податкові стимули; фінансові стимули; 

нефінансові стимули. 

У різних комбінаціях ці заходи залучення іноземних інвестицій 

використовуються в усіх країнах [6]. 

Прояв державного регулювання інвестиційної діяльності здійснюється 

через сукупність державних підходів і рішень, закріплених законодавством, 

організаційно-правових форм, у рамках яких інвестор здійснює свою 

діяльність. Таке регулювання може виражатись у безпосередньому (прямому) 

управлінні державними інвестиціями: системі податків з диференціюванням 

податкових ставок і податкових пільг, фінансової допомоги у вигляді 

дотацій, субсидій, бюджетних позичок, пільгових кредитів, у фінансовій і 

кредитній політиці, ціноутворенні, випуску в обіг цінних паперів, 

амортизаційній політиці [43]. 

Стратегічна інвестиційна політика розглядається як найважливіша 

складова загальної економічної політики, яку проводить держава. Державна 

політика включає регулювання умов інвестиційної діяльності, яке 

здійснюють органи виконавчої влади країни в цілому і окремі суб’єкти 
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відповідно до чинного законодавства. Державне регулювання іноземного 

інвестування має ґрунтуватися на принципах взаємної відповідальності 

іноземного інвестора і держави: дотримання основних прав і свобод 

іноземних інвесторів; юридичної відповідальності іноземних інвесторів за 

порушення закону або міжнародних договорів; заохочення іноземних 

інвесторів, які спрямовують інвестиційні ресурси у програми (проекти), 

визначені державою як пріоритетні; удосконалення законодавства щодо 

іноземних інвестицій [47].  

Міжнародними двота багатосторонніми угодами, як правило, 

регулюються такі питання інвестування, як визначення інвестицій та 

інвесторів, умови ввезення прямих іноземних інвестицій, заохочення 

інвестицій, загальні норми режиму, переказ платежів, вимоги щодо 

результатів господарської діяльності, позбавлення інвестора прав власності, 

вирішення суперечок, норми поведінки корпорацій. 

Окремі країни, які не підписали двоабо багатосторонніх угод, можуть 

ухвалювати спеціальні нормативно-правові акти, спрямовані на захист 

іноземних інвестицій. У такому разі держава бере на себе зобов’язання щодо 

охорони прав та інтересів іноземних інвесторів у односторонньому порядку. 

Передбачається, що дія такого нормативно-правового акта поширюється на 

всіх іноземних інвесторів [8].  

Двосторонні інвестиційні угоди (ДІУ) дотепер мали найбільше 

практичне значення в регулюванні міжнародних потоків ПІІ. Вже більше 

сорока років країни укладають ДІУ з метою захисту і заохочення іноземних 

інвестицій. Історично розвинуті країни покладалися на ДІУ як на механізм 

забезпечення захисту для їхніх інвестицій у країнах, що розвиваються, у той 

час як останні стали укладати ДІУ з метою залучення ПІІ. У сучасних умовах 

в деяких випадках підписання ДІУ країною-імпортером капіталу є умовою 

для зниження політичного ризику, у чому хоче бути упевнена країна, яка 

експортує капітал [15]. 



66 
 

Обмеження гнучкості управління викликають в інвесторів побоювання, 

що стосуються умов доступу і функціонування інвестицій, стабільності 

зобов'язань урядів приймаючих країн. Іноземні інвестори не можуть 

покладатися тільки на національне законодавство приймаючих країн у 

питаннях захисту своїх інвестицій, ічерез це країни звертаються до 

міжнародних інструментів регулювання ПІІ. 

У післявоєнний період країни, що розвиваються, започаткували кілька 

ініціатив на різнобічному рівні з метою ствердження їхнього економічного 

суверенітету. Результат цього відображений у серії Резолюцій Генеральної 

Асамблеї ООН, що підтверджували постійний і невід’ємний суверенітет над 

національним багатством і ресурсами (Резолюції 1803 (XVІІ), 3201 (S-VІ), 

3202 (S-VІ), 3281 (XXІ)). Позиція більшості країн, що розвиваються, щодо 

іноземних інвестицій у цей період відображена в ст. 2 Хартії економічних 

прав і обов'язків держав ООН [8]. Кожна держава має право: 

– регулювати і застосовувати владні дії щодо іноземних інвестицій у 

межах своєї національної юрисдикції і відповідно зі своїми національними 

цілями і пріоритетами. Жодна держава не може примусово залучатися до 

надання більш сприятливого режиму щодо іноземних інвестицій; 

– регулювати і контролювати діяльність ТНК у рамках своєї 

національної юрисдикції і вживати заходи з метою забезпечення 

відповідності цієї діяльності цілям економічної і соціальної політики. ТНК не 

повинні втручатися у внутрішні справи держави. 

Однак Хартію економічних прав і зобов’язань не сприйняли більшість 

розвинутих країн. Спроби створення міжнародних правил, що регулюють 

іноземні інвестиції, починалися і на початку 40-х років у рамках створення 

Гаванської Хартії. Позиції учасників щодо питань регулювання ПІІ були 

далекі від досягнення консенсусу. І хоча деяка кількість угод зараз 

адресована певним питанням регулювання ПІІ, повної різносторонньої угоди 

по іноземних інвестиціях не існує. Таким чином, для багатьох країн ДІУ 
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стали «другим-кращим» рішенням під час відсутності універсальної 

міжнародної інвестиційної угоди. 

Двосторонні угоди про захист і заохочення інвестицій – це не перші 

двосторонні угоди, що забезпечують захист іноземних інвестицій. 

Починаючи з кінця ХІХ ст., питання, що стосуються допуску і режиму 

функціонування на території країни іноземних осіб, історично 

регламентувалися договорами про дружбу, торгівлю і мореплавання 

(«Frіendshіp, Commerce and Navіgatіon treatіes of Establіshment» або «Treatіes 

of Amіty and Commerce»). У цих договорах частина широкого переліку 

положень про двостороннє економічне, культурне і політичне 

співробітництво була присвячена саме інвестиційному співробітництву [15].  

ДІУ принципово відрізняються від своїх «попередників» більш 

детальним і винятковим фокусом на іноземних інвестиціях. Незважаючи на 

те, що ДІУ укладаються з кінця 1950-х років, їхнє широке використання 

країнами стало зовсім нещодавнім феноменом. 

Кількість таких угод зросла з 400 на початку 90-х рр. до майже 2000 

наприкінці 90-х рр. Більшість договорів укладались між розвинутими 

країнами з одного боку, ікраїнами, що розвиваються, або країнами з 

перехідною економікою, з іншого. 

Однак останнім часом різко зросла частка ДІУ, укладених між самими 

країнами, що розвиваються, і між країнами, що розвиваються, і країнами з 

перехідною економікою. 

Кількість ДІУ, діючих усередині регіонів, що розвиваються, значно 

взросла: перше місце посідає Азіатсько-тихоокеанський регіон (75 угод), 

друге – Латинська Америка і Карибський регіон (37), третє – Африка (17). 

Широке використання ДІУ країнами всіх регіонів в останні роки відбувається 

за рахунок різних факторів. Так, рух у напрямку ринкових відносин 

колишніх соціалістичних країн Центральної і Східної Європи призвів до 

усвідомлення ролі приватного сектора у якості стимулу економічного росту і 

розвитку. У зв’язку зі скороченням іноземної допомоги виникло запитання 
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про створення сприятливих умов для залучення приватних інвестицій у 

країни, що розвиваються, що також привело до усвідомлення ролі ПІІ як 

джерела економічного зростання, нових технологій [93].  

У розвинених країнах діє принцип, за яким для іноземних інвесторів 

створюється національний режим господарської діяльності. Декларацією про 

міжнародні капіталовкладення та багатонаціональні підприємства, що 

ухвалена у 1976р., Організація економічного співробітництва та розвитку 

рекомендує країнам-членам ОЕСР надавати підприємствам з іноземними 

інвестиціями режим відповідно до законодавства країни-одержувача, а також 

ураховувати норми міжнародного права і міжнародних договорів. Цей режим 

повинен бути не менш сприятливим, ніж той, який створює держава для 

національних економічних суб’єктів [47].  
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ КЛІМАТОМ ЕКОНОМІКИ 

 

3.1. Напрями формування організаційно-економічного механізму 

управління інвестиційними процесами економічного розвитку в Україні 

 
Ефективне реформування економіки будь-якої країни, її структурне 

перетворення з якісним оновленням товаровиробництва, ринкової та 

соціальної інфраструктури неможливі без відповідних капіталовкладень, 

тобто без належного інвестування. Інвестиції торкаються найглибших основ 

господарської діяльності, визначають процес економічного зростання в 

цілому. У сучасних умовах вони виступають найважливішим засобом 

забезпечення умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у 

народному господарстві, зростання технічного прогресу, підвищення якісних 

показників господарської діяльності на мікрота макрорівнях. Активізація 

інвестиційного процесу є одним із надійніших механізмів соціально-

економічних перетворень. 

Важливість аналізу стану та активізації інвестиційної діяльності в 

Україні підкреслюється вчених-економістів, серед яких А.В. Череп, Б.В. 

Губський, С.І. Вакарін, В.Г. Федоренко та ін. Зокрема А.В. Череп вважає, що 

інвестиції є найважливішим чинником економічного зростання, що 

забезпечує збільшення щорічного реального продукту країни. Стан 

інвестиційної діяльності в Україні є складним унаслідок зниження ділової 

активності більшості суб’єктів господарювання, погіршення інвестиційного 

клімату та можливостей бюджетів усіх рівнів [110, с. 72]. З точкою зору А.В. 

Череп погоджується Б.В. Губський, вважаючи, що без надійних 

капіталовкладень неможливо забезпечити створення і впровадження новітніх 

технологій, систем сучасної організації та управління товаровиробництвом і 

збутом продукції, розвиток ринкової інфраструктури, інформатизацію 
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суспільства. Це фундаментальні основи для забезпечення 

конкурентоспроможності національного товаровиробництва, без чого не може 

бути й успішної інтеграції нашої країни в Європейське співтовариство [19, с. 

28].  

Проте в цілому розробці шляхів активізації інвестиційної діяльності в 

Україні приділяється недостатньо уваги, що зумовлює актуальність теми статті. 

Недостатньо розробленим є питання активізації інвестиційної діяльності 

іноземних компаній, недостатньо проаналізованим є рівень іноземних 

інвестиції в основний капітал. Розглядаючи стан інвестиційної діяльності в 

Україні необхідно, перш за все, відзначити досить низький темп зростання 

інвестицій в основний капітал. Так, за даними Держкомстату України, за 

останні 10 років найбільший темп зростання інвестицій був зафіксований у 

2003 році – 51011 млн грн, що дорівнює 131,3 % у порівнянні з попереднім 

роком. Найгіршим за цим показником є 2009 рік – усього 58,5 % відносно 

2008 року. Звичайно, таке велике падіння було викликане Світовою 

економічною кризою, коли ризик інвестування був надзвичайно високим і 

інвестори неохоче вкладали свою кошти у проекти. 

За умов гострого дефіциту власних капіталовкладень, необхідних для 

проведення структурної перебудови економіки, розв’язання проблем її 

інтеграції в світову економіку, важливого значення набуває залучення в 

Україну зовнішніх джерел фінансування, зокрема іноземних інвестицій. 

Забезпечення зростання обсягу надходжень у країну іноземних інвестицій 

залежить, по-перше, від поліпшення макроекономічної ситуації в країні в 

цілому. Насамперед це стосується зміцнення фінансового становища 

держави, включаючи скорочення дефіциту консолідованого бюджету, 

зменшення внутрішнього та зовнішнього державного боргу, реформування 

відносин власності, вдосконалення податкової системи, зміцнення 

економічної стабільності з подальшим зростанням темпів ВВП. По-друге, 

зростання обсягів іноземних інвестицій визначається здійсненням заходів 

економічного, нормативно-правового, інформаційного та організаційного 
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механізмів залучення іноземного капіталу, які здатні забезпечити стабільні 

умови для інвесторів. 

До головних причин,  які заважають залученню іноземних інвестицій в 

Україну, можна віднести наступні: 

• іноземним інвесторам практично не надається жодних гарантій щодо 

забезпечення їх прав власності; 

• іноземні інвестори розраховують на повернення своїх вкладень 

через 6 років при середньорічній прибутковості 38 % (для України це 

нереально); 

• у багатьох країнах потенційні інвестори недостатньо 

проінформовані про стан та перспективи розвитку економіки України; 

• основним недоліком чинних нормативних документів, що 

регулюють інвестиційну діяльність в Україні, є їх неузгодженість між собою 

[4, с. 94]. 

Для України як держави з перехідною економікою важливо розглядати 

залучення іноземних інвестицій у контексті структурних змін та 

економічного зростання. 

Пріоритетними завданнями, що мають розв’язати іноземні інвестиції, є: 

• структурна реформа економіки; 

• технологічне оновлення виробництва; 

• виробництво товарів широкого споживання; 

• подолання залежності країни від імпорту. 

У забезпеченні виходу економіки з кризового стану і стабільного її 

розвитку вирішальну роль відіграє науково-обґрунтована інвестиційна 

політика держави. Саме вона визначає реальні джерела, напрями, структуру 

інвестицій, здійснює раціональні та ефективні заходи для виконання 

загальнодержавних, регіональних та місцевих соціально-економічних і 

технологічних  програм, відтворює процеси  на макрота  мікроекономічному. 

рівнях. Водночас держава повинна створювати сприятливий 
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інвестиційний клімат з метою ширшого залучення, поряд з внутрішніми, 

іноземних інвесторів на взаємовигідних засадах. 

Рівень інвестиційної активності перебуває у безпосередній залежності 

від стану економіки в державі, функціонування фінансово-кредитної 

системи, прибуткової діяльності підприємств, дохідної політики бюджетів 

усіх рівнів та доходів населення [107, с. 101].  

Позитивний вплив на інвестиційну активність може справити подолання 

інфляції, що робить можливим забезпечення функціонування довгострокових 

інвестиційних кредитів як основи капітального будівництва за ринкових 

умов, сприяє нормалізації фінансового стану підприємств, активізації 

виробництва. 

До шляхів активізації інвестування в Україні можна віднести такі: 

1. Реформа підприємств, яка передбачає перехід до загальноприйнятих 

у світовій практиці стандартів бухгалтерського обліку, оцінку основних 

виробничих фондів відповідно до їх реальної ринкової вартості, суттєве 

покращення корпоративного управління. 

2. Страхування майна (особливо великих підприємств). 

3. Розвиток інфраструктури, форм і методів залучення до інвестиційної 

сфери заощаджень населення. 

4. Іпотека. Необхідно активно сприяти становленню системи 

житлового іпотечного кредитування, формуванню вторинного ринку 

іпотечних кредитів для залучення у сферу банківського кредитування 

вагомих довгострокових позабюджетних фінансових ресурсів. 

Важливим кроком на шляху до активізації процесів іноземного 

інвестування в економіку України вважається впровадження дійових 

механізмів приватизації підприємств стратегічними іноземними інвесторами, 

до яких насамперед належать транснаціональні компанії (наприклад, із США, 

Німеччини, Південної Кореї та ін.). Транснаціональні компанії (ТНК) мають 

на меті якомога ширше використовувати потужний ресурсний потенціал 

країни та досягти прибутку від інвестування шляхом налагодження в Україні 
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власного виробництва, дилерської мережі та експорту продукції. 

Для активізації інвестиційної діяльності неабияке значення має 

стимулювання лізингових операцій – гарантованого товарного інвестування. 

Він має ряд переваг. По-перше, лізинг більше за інших наближений за своєю 

суттю до довгострокових банківських кредитів, що нині так необхідні 

підприємствам. По-друге, лізинг дає змогу забезпечити оперативність і 

гнучкість у вирішенні виробничих завдань шляхом тимчасового 

використання устаткування, а не придбання його у повну власність. По-третє, 

лізинг робить можливим доступ підприємствам-користувачам усіх форм 

власності до найпередовішої техніки і дає змогу ліквідувати суперечності 

між необхідністю її використання та швидким її моральним старінням. 

Одним з найперспективніших напрямів залучення іноземного капіталу в 

Україну має стати розгортання мережі інвестиційних фондів і компаній. У 

зв’язку з цим великого значення набуває надходження венчурного (або 

ризикового) капіталу, який тісно пов’язаний з фінансуванням інновацій та 

науково-технічним прогресом. 

Основними галузями в Україні, які потребують ін’єкції ризикового 

капіталу, є передусім агропромисловий комплекс, енергетика, транспорт, 

зв’язок. Активізації залучення інвестицій в економіку України сприятиме 

реформування власності, приватизація державних підприємств. Прискорення 

останньої передбачає створення сприятливих умов для ефективної діяльності 

іноземних інвесторів, більш ефективного використання кредитів, що 

надаються Світовим банком та ЄБРР для розвитку приватного сектора 

економіки, малого і  середнього бізнесу. 

Для створення ефективної системи залучення іноземних інвестицій 

необхідна реалізація певних організаційних заходів зі створення єдиної 

цілісної системи державного управління інвестиційними процесами, яка б 

приваблювала відповідні структури для роботи з іноземними інвестиціями, 

узгоджувала діяльність із міжнародними організаціями, проводила 

експертизи найважливіших проектів і їхній конкурсний відбір [99]. 
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Одним із важливих аспектів розвитку національної економіки є 

сприяння залученню інвестицій у реальний сектор. Тут важливим є: 

• зближення рівнів прибутковості виробничого, торговельного та 

фінансового капіталів; 

• удосконалення процесів ціноутворення на високоякісну продукцію, 

особливо широкого споживання; 

• удосконалення митно-тарифних важелів регулювання експортно-

імпортних операцій. 

Дієвим інструментом активізації інвестиційних процесів в ринкових 

умовах економіки є державна амортизаційна політика, яка має забезпечити 

надійне внутрішнє джерело фінансування капітальних вкладень. 

Саме за рахунок амортизації у розвинених країнах формується до 70–80 

% інвестицій. Амортизація впливає на процеси, що перебувають на стику 

фінансово-бюджетних (податкових) та інвестиційних інтересів. І якщо перші 

з них мають переважно короткотерміновий характер, то інвестиційна 

діяльність – середньо і довготерміновий, а сама амортизаційна політика 

формується завдяки своєрідному компромісу зазначених аспектів державного 

регулювання економіки. Підвищення норм амортизації і збільшення суми 

відрахувань розширює фінансові можливості підприємств і підсилює їхню 

інвестиційну активність. 

Амортизаційна політика держави має передбачати застосування таких 

методів амортизаційних списань і норм, які дають змогу в короткі терміни 

відшкодувати раніше здійснені інвестиції. Суттєво впливають на іноземне 

інвестування процеси приватизації. На сьогодні і у найближчій перспективі 

ключовим чинником щодо залучення великого іноземного капіталу в 

економіку України с його участь у приватизації насамперед стратегічних 

об’єктів [110, с. 78].  

Таким чином, можна зробити висновок, що стан інвестиційної 

діяльності в Україні є досить складним, особливо відчутне зниження 
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інвестування трапилось у 2009 році під час Світової економічної кризи. 

Одним з основних факторів підвищення рівня інвестиційної діяльності 

України є іноземне інвестування. Найбільшими іноземними інвесторами для 

України є Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, 

Сполучене Королівство, Франція, Сполучені Штати Америки. Для активізації 

інвестиційної діяльності велике значення має стимулювання лізингових 

операцій, надходження венчурного капіталу, який тісно пов’язаний з 

фінансуванням інновацій та науково-технічним прогресом, реформування 

власності та приватизація державних підприємств. Одним з головних 

аспектів розвитку національної економіки є сприяння залученню інвестицій у 

реальний сектор. Дієвим інструментом активізації інвестиційних процесів в 

ринкових умовах економіки є державна амортизаційна політика. 

 

3.2. Перспективні напрями механізмів державного регулювання  

інвестиційними процесами задля формування ефективного бізнес-

клімату  

Сприятливий бізнес-клімат є необхідною умовою для підприємництва, 

що є основою інноваційного розвитку, економічного зростання, високого 

рівня зайнятості і доходів населення. 

Створення бізнес-клімату європейського типу має стати однією з 

основних цілей реформаторських зусиль держави. В широкому контексті 

економічне середовище, сприятливе для бізнесу, включає такі складові: 

• дієва і вільна від корупції система державного управління; 

• ефективна, незалежна судова система (яка гарантує виконання 

контрактних зобов’язань і захист прав власності); 

• проста, прозора і доступна регуляторна система; 

• сучасна і розгалужена матеріально-технічна інфраструктура для 

економічної діяльності. 

Важливим аспектом є те, що активізація підприємницької діяльності і 
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стійке зростання економіки в будь-якій країні неможливі без утримання 

макрофінансової стабільності. В умовах України досягнення цієї цілі 

вимагає, перш за все, помірних темпів інфляції, стабільного обмінного курсу, 

стабільності банківської системи та забезпечення боргової стійкості [62, 

c.198]. 

Крім того, покращення бізнес-клімату в Україні неможливе без 

вирішення таких специфічних завдань як: 

• спрощення системи оподаткування, 

• захист економічної конкуренції, 

• захист прав інтелектуальної власності, 

• вдосконалення законодавства у сферах державного контролю, 

землеустрою і видачі дозволів на будівництво, ліцензування підприємницької 

діяльності, 

• технічного регулювання, 

• вдосконалення законодавства з питань банкрутства та приведення 

його у відповідність до кращої світової практики. 

У практичній площині необхідним видається впровадження таких 

заходів: 

1. Формування зрозумілих правил започаткування бізнесу та 

спрощення рамкових умов для бізнес-діяльності. Система чинного 

законодавства побудована таким чином, що потенційному підприємцю 

досить складно розібратися не тільки з умовами здійснення того чи іншого 

виду підприємницької діяльності, але й взагалі зрозуміти які для цього 

необхідні документи, дозволи чи ліцензії. Крім того, наразі існує величезна 

кількість тих самих ліценцій та дозволів, інших дозвільних документів, 

видача яких прямо передбачена як законами, так і підзаконними актами, та є 

необхідними для здійснення того чи іншого виду підприємницької 

діяльності. Така ж сама ситуація й щодо питань припинення ведення 

підприємницької діяльності та ліквідації підприємств. Все це призводить до 
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значного ускладнення ведення підприємницької діяльності. 

1.1. Необхідно значно скоротити кількість ліцензій та дозволів, чим 

зменшити необґрунтованість обмеження підприємницької діяльності. При 

розгляді критеріїв ліцензування підприємницької діяльності необхідно 

виходити з визначення тих видів діяльності, які зачіпають питання 

національної безпеки та охорони життя й здоров’я людини. 

1.2. Необхідно створити «довідник підприємця» єдину інформаційну 

базу з адміністративних питань бізнес-активності. Зокрема, це можливе на 

базі КВЕД, де пропонується узагальнити інформацію щодо умов ведення 

кожного конкретного виду підприємницької діяльності, необхідні документи, 

ліцензії та дозволи, загальні умови оподаткування, державний орган 

регулювання цього виду діяльності, умови припинення здійснення діяльності 

тощо, з обов’язковими посиланнями на відповідні акти законодавства. 

1.3. Необхідно раціоналізувати процес звітування, ліцензування, 

сертифікації, збору інформації шляхом здійснення всіх необхідних операцій 

через один вебсайт, на якому знаходяться всі необхідні форми у 

електронному вигляді. Всі послуги щодо реєстрації, звітування, фінансово-

податкових операцій повинні здійснюватися дистанційно завдяки 

розгалуженій системі інтернет-ресурсів. 

2. Дерегуляція підприємницької діяльності та підвищення якості 

регуляторної системи. Держава має забезпечити створення такого 

регуляторного поля для роботи бізнесу, яке, з одного боку, не обтяжувало б 

його діяльність, а з іншого боку – дозволяло гарантувати необхідний рівень 

безпеки громадян, охорони довкілля і не спотворювало умови конкуренції. 

Протягом останніх років було реалізовано деякі кроки щодо скорочення 

функцій і спрощення процедур адміністративного регулювання економіки, 

запровадження уніфікованих правил роботи бізнесу. Так, в січні 2015 року 

ухвалено постанову Кабміну “Про деякі питання дерегуляції господарської 

діяльності”, в лютому 2015 прийнято закон “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції)”, в 
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серпні 2016 року прийнято розпорядження Кабміну “Про затвердження 

плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету міністрів України”, в 

серпні 2016 Національна рада реформ затвердила «Концепцію ефективного 

регулювання». Але певні позитивні кроки і зміни, впроваджені останнім 

часом, гальмуються їх вибірковістю і декларативністю [62, c.204]. 

Так, до цих пір невирішеними залишаються завдання: 

• посилення прозорості, послідовності та передбачуваності 

регуляторних рішень органів центральної влади та місцевого 

самоврядування; 

• рівного ставлення та формування єдиних правил гри для всіх суб'єктів 

підприємництва, незалежно від наближеності до влади їх засновників та 

наявності неформальних зв’язків цих суб'єктів з державними структурами; 

Надалі у процесі дерегуляції підприємницької діяльності необхідно 

реалізувати такі заходи: 

2.1) забезпечення відкритості та залучення інституцій громадянського 

суспільства, наукових установ, бізнес-асоціацій, ін. до процесів розробки 

нормативних актів з питань дерегуляції, моніторингу та оцінки ефективності 

їх виконання; 

2.2) посилення антикорупційних заходів у сфері регуляторної 

політики за рахунок розширення сфери проведення антикорупційної 

експертизи нормативно-правових актів та їх проектів; 

2.3) забезпечення суттєвого підвищення якості регулювання 

підприємницької діяльності на основі повномасштабного впровадження всіх 

положень Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності»; 

2.4) становлення дисциплінарної та адміністративної відповідальності 

державних службовців за невиконання норм законодавства, регуляторних 

актів та порушення встановлених процедур; 
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2.5) скорочення переліку діючих вимог до первинних документів 

юридичних осіб та їх обов’язкових реквізитів, які регламентуються Законом 

України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 

2.6) періодичне відстеження ефективності та наслідків упровадження 

регуляторних актів державними органами. 

3. Відновлення довіри до судової системи та становлення 

ефективного механізму вирішення спорів. «Правосуддя не лише повинно 

вершитися, а й має бути ясно та безсумнівно видно, як воно вершиться», – 

зазначив в одному з рішень англійський суддя Лорд Х’юарт. На жаль, реалії 

українського правосуддя зовсім інші. Не зважаючи на проведення реформ 

системи правосуддя, рівень довіри суспільства до суддів та судів залишається 

катастрофічно низьким. Головними чинниками такої ситуації вбачається 

значний рівень корупції, починаючи від призначення судді та закінчуючи 

прийняттям ними рішень, відсутність жодної відповідальності за ухвалення 

суддею свідомо протизаконних рішень тощо [62, c.212]. 

Для подолання зазначених системних вад: 

3.1. Необхідно встановити особисту відповідальність суддів за 

прийняття незаконних рішень. При цьому система підтвердження порушення 

суддею норм законодавства, у першу чергу, має базуватися на рішеннях 

апеляційних та касаційних інстанцій. Це означає, що не підтвердження 

іншими ланками судової системи правомірності рішення суду першої 

інстанції є підставою для проведення внутрішнього розслідування причин, 

що спричинили таку ситуацію. В свою чергу, відповідальність судді, провина 

якого в прийнятті свідомо незаконного рішення повністю доведена, має бути 

диференційованою в залежності від негативних наслідків його рішення та 

полягати починаючи із звільнення із забороною займатися таким видом 

діяльності у майбутньому і закінчуючи повною майновою відповідальністю 

такого судді всім його майном. 

3.2. Удосконалити систему призначення суддів у напрямку 

першочергового значення професійних знань та набутого досвіду, 
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здійснювати призначення суддів за результатами атестаційного оцінювання 

незалежними комісіями, які будуть розглядати та оцінювати документи без 

отримання інформації щодо особи кандидата. Тобто професійне тестування, 

оцінка знань та досвіду кандидата має проводитись із забезпеченням 

анонімності та без безпосередньої присутності кандидата. Ні сам кандидат, ні 

члени відповідної атестаційної комісії не повинні знати де та ким будуть 

розглядатися документи конкретного кандидата.  

3.3. Запровадження анонімності судді під час проведення процесу 

шляхом здійснення електронного судочинства сторони подають позови, інші 

процесуальні документи, беруть участь у процесі без необхідності особистої 

присутності на судовому засіданні. Судовий процес має проходити без участі 

сторін, шляхом заочного розгляду судом тих доказів, на які спираються 

сторони, та прийняття відповідного рішення на підставі чинного 

законодавства. 

3.4. За окремими категоріями справ необхідно встановити 

обов’язковість використання інституту присяжних, у першу чергу, 

найгостріших резонансних справ щодо хабарництва, незаконного збагачення, 

перевищення влади або зловживання нею тощо. Наявність присяжних та їх 

безпосередня участь у процесі має нівелювати можливість прийняття судом 

«потрібного» рішення. 

4. Справжня, а не імітаційна боротьба з корупцією. Однією з 

найгостріших проблем, без вирішення якої неможливо сподіватися на 

створення європейської моделі бізнес-клімату, є значний рівень корупції. 

Практично неможливо знайти підприємця, який планує займатися бізнесом 

або який вже займається певним видом економічної діяльності та який би не 

стикався з проявами корупції з боку державних службовців або посадових 

осіб, які наділені тими чи іншими владними повноваженнями. Існує багато 

рецептів подолання корупції, безліч шляхів щодо запобігання та протидії 

цьому явищу. Проте, головним вбачається необхідність встановлення 

жорсткого незалежного контролю за незаконним збагаченням та суворої 
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відповідальності корупціонера. 

Встановлення контролю неможливо без існування відповідних органів, 

які вже створені в державі, або будуть створені найближчим часом. 

Водночас, скільки б органів не створювалось, за умові відсутності їх 

фінансової та процесуальної незалежності від всіх інших органів та гілок 

влади, боротьба з корупцією не дає належних результатів. 

Тому необхідним видається: 

4.1. Забезпечення незалежного фінансування та неупередженої 

діяльності антикорупційних органів та представників цих органів в 

державних установах, на підприємствах та організаціях. Таке фінансування 

має бути достатнім, воно не повинно залежати від жодного державного 

органу щодо його виділення, безпосереднього перерахування, використання 

тощо. 

4.2. Встановлення підпорядкованості та підзвітності уповноваженої 

посадової особи чи окремого антикорупційного підрозділу, створеного на 

державному підприємстві, установі або організації безпосередньо 

центральному антикорупційному органу та забезпечення їх незалежності від 

керівництва відповідного підприємства, установи чи організації.  

4.3. Встановлення особистої відповідальності працівників 

відокремлених антикорупційних підрозділів чи відповідної уповноваженої 

особи на державному підприємстві, установі чи організації за невчинення 

передбачених заходів протидії корупції. 

4.4. Необхідно посилити відповідальність за корупційні злочини 

(значні строки ув’язнення, заборона займатися певними видами діяльності 

тощо) з одночасним застосуванням повної конфіскації всього майна як 

самого корупціонера, так і членів його сім’ї. 

5. Реєстрація і захист прав приватної власності. Незахищеність 

права приватної власності і можливість рейдерського захоплення бізнесу є 

однією з найбільших системних вад існуючого бізнес-середовища в Україні. 

Одним із методів вирішення даної проблеми має бути об’єднання всіх 



82 
 
існуючих державних реєстрів, які пов’язані з нерухомим майном та правом 

власності щодо нього, у всеохоплюючу базу даних з обов’язковим 

використанням технологій «блокчейн». Зрозуміло, що існування різних 

державних органів та структур, які адмініструють різні державні реєстри є 

недоцільним та фінансово обтяжливим для держави, а отже необхідно всі ці 

структури ліквідувати, а на їх базі створити одного адміністратора 

консолідованої бази. При цьому, новостворений єдиний адміністратор 

консолідованого реєстру об’єктів та права власності повинен мати достатній 

ступінь автономності. У свою чергу, достовірність та гарантованість 

консолідованого реєстру нерухомого майна та прав на нього має забезпечити 

використання технології «блокчейн» технологій, при якій інформація щодо 

об’єктів нерухомого майна буде постійно накопичуватися і яку (інформацію) 

неможливо видалити або провести її заміну або підміну, оскільки така 

інформація, крім зберігання на центральному сервері реєстру, одночасно 

буде зберігатися у всіх користувачів цієї системи. 

Нагальними питаннями, які потребують вирішення у цій сфері, є також: 

• запровадження спеціального механізму компенсації для покриття 

збитків, завданих сторонам, які вчинили правочини з нерухомістю, 

ґрунтуючись на помилковій інформації, що містилася у Реєстрі прав на 

нерухомість; 

• встановлення спеціального механізму розгляду скарг громадян і 

господарських суб'єктів щодо інформації, яка міститься у Державному 

земельному кадастрі. 

6. Забезпечення виконання контрактів і захист прав інтелектуальної 

власності. У процесі покращення бізнес-клімату в Україні слід надати 

особливу увагу захисту прав інтелектуальної власності: необхідно захищати 

зареєстровані торгові марки, видані патенти, здійснювати захист від підробки 

продукції, ввести переслідування за самовільне використання торгових марок 

(як передбачено законодавством), підвищити ступінь відповідальності та 
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ефективності діяльності правоохоронних органів в цій сфері. 

Забезпеченню виконання контрактних зобов'язань мають сприяти такі 

організаційно-правові нововведення: 

6.1) запровадження обов’язкової електронної адреси для кожного із 

суб’єктів господарювання у процесі їх реєстрації для взаємодії з державними 

органами, судами та суб’єктами владних повноважень; 

6.2) введення спрощеного механізму розгляду справ, пов’язаних із 

списанням грошової заборгованості; 

6.3) прискорений механізм розгляду проваджень у справах про 

банкрутство у випадку наявності мажоритарного конкурсного кредитора або 

ж банкрутства боржника, майно якого перебуває у заставі; 

6.4) встановлення граничних строків запровадження мораторію для 

задоволення вимог кредиторів у процедурі банкрутства. 

7. Відновлення довіри до банківської системи та вдосконалення 

механізмів її функціонування. Події останніх років призвели до того, що 

інвестори не довіряють банкам, оскільки вони не мають надійних механізмів 

повернення коштів з банків. Дії НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб (ФГВФО) постійно підтримують впевненість у тому, що будь-який банк 

можуть ліквідувати, навіть без наявності законних підстав. З метою 

відновлення довіри населення до банківської системи, у першу чергу, слід 

удосконалити систему гарантування вкладів фізичних осіб, зокрема: [62, 

c.204] 

7.1. Необхідно змінити черговість виплат кредиторам, яка 

встановлена законом 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». На відміну від 

існуючої системи гарантування, фізичні особи (у тому числі фізичні особи 

підприємці) повинні бути пріоритетом для задоволення їх вимог перед 

збанкрутілим банком у порівнянні з державою та її органами, у тому числі 

щодо покриття будь-яких витрат Фонду пов’язаних із консолідованим 

продажем активів банків. 
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7.2. Удосконалити систему управління майном збанкрутілих банків з 

боку ФГВФО: 

- встановити особисту відповідальність ліквідатора неплатоспроможного 

банку за ефективність та обґрунтованість управління майном, запровадити 

щоквартальну відкриту для вкладників та кредиторів банку звітність 

ліквідатора про проведену роботу;  

- передбачити відкритість та прозорість переліку майна збанкрутілого 

банку, яке входить до ліквідаційної маси, публічне затвердження конкретних 

планів та способів реалізації майна кожного неплатоспроможного банку; 

- забезпечити безпосередню участь представників кредиторів (у тому 

числі вкладників) у роботі ліквідаційної команди, зокрема, шляхом прийняття 

участі у засіданням комітетів з управління майном. 

7.3. Визначити статус ФГВФО та його працівників як державної 

установи та державних службовців. Встановити прозору та відкриту система 

контролю за діяльністю ФГВФО, починаючи з призначення його керівних 

органів та закінчуючи порядком прийняття рішень. 

7.4. Встановити особисту кримінальну відповідальність за доведення 

фінансової структури до банкрутства як керівників таких фінансових установ, 

так і окремих державних посадових осіб, яким державою безпосередньо 

делеговані функції здійснення контролю та нагляду за діяльністю конкретної 

банківської установи (кураторів, адміністраторів, тощо). 

8. Створення адекватної інфраструктури для розвитку бізнесу на 

місцевому рівні. Для активізації малого бізнесу в секторі послуг необхідно 

суттєво спростити дозвільну процедуру на місцевому рівні, а також робити 

акценти на розвитку інфраструктурних об'єктів, які об'єднують підприємців в 

регіональні групи. Мається на увазі, створення у великих містах бізнес-

інкубаторів, бізнесакселераторів і коворкінгів, тобто того позитивного 

середовища, де приватна ініціатива змогла б визрівати і кристалізуватися в 

реальні бізнес-проекти. З огляду на соціальну значимість подібних 
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інституційних об'єктів (коворкінг, бізнес-інкубатори), в їх створенні повинні 

брати активну участь місцеві органи влади. 

 

3.3. Удосконалення методів державного регулювання  
інвестиційними процесами економічного розвитку в України  
 

Роль держави як суб’єкта управління об’єктивно потребує чіткого 

встановлення повноважень, прав, обов’язків відповідних органів державної 

влади.  Основні засади формування інвестиційного клімату базуються на 

трьох основних складових, що включають правове, наукове та фінансове 

забезпечення. 

Механізм  забезпечення  управління інвестиційним кліматом в економіці 

України включає економічні, організаційно-правові та соціальні заходи 

держави щодо формування середовища для стратегічного розвитку 

інвестиційного клімату за умови державної фінансової підтримки, яка 

реалізується в процесі формування правового, фінансового та наукового 

сприяння розвитку економіки. Організаційно-економічний механізм 

державного регулювання інвестиційного клімату наведено у додатку А. Він є 

сукупністю принципів, форм і методів з відповідними інституційними і 

організаційними структурами, що виконують функції, адекватні сучасному 

стану економіки України з активізації інвестиційного потенціалу з метою 

забезпечення стійкого економічного зростання. 

Реалізація організаційно-економічного механізму державного 

регулювання інвестиційного клімату здійснюється на підставі використання 

принципів державного регулювання інвестиційного клімату [6, с. 95–96]. 

Реалізація механізму має на увазі визначення, аналіз і розробку 

напрямів, умов і методів регулювання інвестиційного клімату економіки 

України. 
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Напрям регулювання залежить від сфер економіко-правового впливу на 

процес інвестування і містить у собі регулювання фондового ринку,  

регулювання участі інвесторів у приватизації, податкове, бюджетне і 

кредитне регулювання, а також проведення гнучкої амортизаційної політики. 

Різноманітність методів регулювання обумовлена широким спектром 

факторів, що впливають на динаміку та організацію інвестиційних процесів. 

Процес державного регулювання інвестиційного клімату забезпечує 

наявність ряду умов, що включають у себе умови ринкового механізму, 

макроекономічні, екологічні, фінансові та політичні  умови,  умови  

мотивації, нормативно-правові, соціальні та етнографічні умови, а також 

умови інформаційного забезпечення і державного стимулювання. Зважаючи 

на те, що пріоритети держави, інвестора та об’єкта інвестування не 

збігаються з причинами, що обумовлено різницею в підходах власників 

фінансових ресурсів і власників об’єктів інвестування до очікуваного ефекту, 

головним завданням на державному рівні управління інвестиційним кліматом 

в України є зближення зазначених пріоритетів використання ресурсів з 

національною концепцією розвитку. 

На підставі проведеного дослідження розроблено організаційно-

економічний механізм планування залучення інвестицій та покращання 

інвестиційного клімату в економіці України [5, с. 59–61]. 

Важливим елементом удосконалення управління інвестиційним 

кліматом є розробка та проведення довгострокової інвестиційної стратегії, 

яка включає три невід’ємні складові, перша з яких базується на реалізації 

інноваційних досліджень, що включає також проведення фундаментальних і 

прикладних  досліджень.  Друга складова – це державне управління 

інноваційною діяльністю і удосконалення науково-технологічного та 

інноваційного забезпечення розвитку національної економіки. 

В основу раціоналізованої схеми управління науково-технологічним та 

інноваційним розвитком покладено ідею побудови нової науково 
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обґрунтованої системи державних пріоритетів і надання їм директивних 

функцій шляхом встановлення безпосередньої відповідальності всіх органів 

державної влади за їх ефективну реалізацію [7, с. 78]. Координуючу функцію 

в цій системі має взяти на себе Державний комітет України з питань науки, 

інновацій та інформатизації. 

Формування інноваційної політики має починатися з організації 

аналітичнопрогнозних досліджень, на основі яких готуються пропозиції 

щодо пріоритетних для України напрямів діяльності в цій сфері. Надані 

пропозиції аналізуються й уточнюються Радою з питань наукової та 

інноваційної політики при Президентові України, Держкомітетом 

(Агентством) України з питань науки та інноваційного розвитку, 

розглядаються Координаційною радою з проблем інноваційного розвитку та 

підвищення конкурентоспроможності економіки і  виносять ся Кабінетом 

Міністрів України на розгляд Верховної Ради України. Верховна Рада 

України визначає пріоритети та обсяги бюджетного фінансування 

науковотехнічної та інноваційної діяльності. Рішення про пріоритетні 

напрями інноваційної діяльності доводяться до відома всіх міністерств і 

відомств, місцевих органів влади, які повинні не тільки врахувати їх при 

визначенні своїх пріоритетів, але й нести пряму відповідальність за їх 

реалізацію в межах своєї компетенції. Державний комітет України з питань 

науки, інновацій та інформатизації організує міжнародне науково-технічне 

співробітництво, на конкурсних засадах формує державні інноваційні 

програми і після затвердження Кабінетом Міністрів України забезпечує їх 

фінансування та контролює хід виконання. Саме такі програми мають стати 

найдієвішим важелем реалізації державних пріоритетів у сфері управління 

інвестиційним кліматом [4, с. 124]. 

Третя складова стратегії визначає джерела   фінансування   інновацій, 

тобто інвестиційну компоненту, яка включає в себе власні та залучені 

інвестиційні кошти, що забезпечують модернізацію та структурну 

перебудову виробничого потенціалу, ефективне освоєння науковотехнічних 
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розробок, утвердження на цій основі України як високотехнологічної та 

конкурентоспроможної держави. 

Згідно з вищевикладеним необхідно визначити стратегічні цілі України,  

що передбачає створення «дерева цілей» стратегічного розвитку України. 

Зазначимо найважливіші економічні зв’язки, які визначають 

організаційноекономічну концепцію управління інвестиційним кліматом в 

економіці  Украї ни. Концепція включає набір складових   з формування 

інвестиційно-інноваційної спрямованості економіки, інфраструктури 

інвестиційного ринку, перелік суб’єктів і об’єктів інвестування, напрямів та 

інструментів активізації інвестиційних процесів у економіці України. 

Згідно з наведеною концепцією управління інвестиційним кліматом та 

визначеними основними параметрами формування інвестиційного клімату 

розробимо комплексну модель управління інвестиційним кліматом 

економіки держави. Програми стратегічного розвитку економіки України 

мають ґрунтуватися на ресурсному і трудовому потенціалах України та 

забезпечити сталий, високотехнологічний розвиток національної економіки. 

Проаналізований досвід зарубіжних держав дозволив виокремити такі 

ключові напрями програм стратегічного розвитку та їх імплементації в 

Україні: 

1) акценти на факторах фінансового потенціалу, зокрема, досягнення 

політичної і правової стабільності (досвід Росії); 

2) інвестування на основі програмноцільової орієнтації, стратегічної 

взаємодії наукового і промислового секторів (досвід Естонії); 

3) забезпечення достатнього рівня фінансової безпеки (досвід Польщі); 

4) стимулювання інноваційної моделі розвитку (досвід Угорщини); 

5) сприяння розвитку інфраструктури, партнерства державного і 

приватного секторів (досвід Чехії, Словенії); 

6) створення спеціалізованих інституцій зі стимулювання залучення 

інвестицій та оптимального використання потенційних фінансових 
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можливостей (досвід Чехії, Естонії). 

У поняттях першого рівня пріоритетне значення має інвестиційна 

діяльність. Як діалектична єдність процесів вкладання ресурсів і одержання 

потоку доходів   у майбутньому інвестиційна діяльність може виникати і 

ефективно здійснюється на основі урівноваження інвестиційного попиту та 

інвестиційної пропозиції, тобто за допомогою концепції інвестиційного 

ринку. 

Щодо інвестиційного процесу, то завдяки комплексному характеру він 

впливає не тільки на розвиток видів економічної діяльності, а й на 

економіку держави  в цілому. Своєчасна і збалансована його реалізація в 

територіальному плані справляє стабілізуючий і стимулюючий вплив на 

розвиток і розміщення продуктивних сил держави. Інвестиційний процес 

має всі ознаки системи: у ньому завжди існує суб’єкт (інвестор), об’єкт 

(об’єкт інвестицій), зв’язок між ними (інвестування з метою одержання 

інвестиційного доходу) і середовище, у якому вони діють (інвестиційне 

середовище). 

Виділення поняття інвестиційної діяльності на цьому рівні управління 

інвестиційним кліматом веде за собою введення понять, що характеризують 

учасни ків процесу і наочну  сторону  діяльності, – об’єкти і суб’єкти. Проте 

недостатність теоретичного дослідження такої категорії, як інвестиційна 

поведінка в системі економічних понять істотно  знижує можливості 

пізнання і використання всього комплексу інвестиційних процесів. 

У поняттях другого рівня головним чином відображається факт 

взаємодії і взаємозв’язку суб’єктів інвестиційної діяльності, які створюють 

цілісність, і володіють властивістю інтегративності. Це дає підставу уявити 

інвестиційну сферу як систему, інтегративність якої виявляється в тому, що 

тільки в умовах взаємодії учасників інвестиційного процесу створюються 

найважливіші передумови розширеного відтворення в державі. Інвестиційна 

діяльність здійснюється на інвестиційному ринку, де відбувається купівля-
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продаж специфічного товару, який приймає форму інвестиційних ресурсів 

або інвестиційних товарів. 

Перехід до дійової державної політики  інноваційного  розвитку  

економіки України є одним із першочергових завдань державного 

управління. Стратегія втілення цієї політики має здійснюватися на 

системній і послідовній основі. Усі учасники інноваційного процесу мають 

бути зацікавлені в поєднанні їх інтересів і зусиль у створенні і застосуванні 

нових знань та технологій з метою виходу на внутрішній і зовнішні ринки з 

високотехнологічною продукцією. 

Для забезпечення ефективного інноваційного розвитку економіки 

доцільно: 

1) створити фонд сприяння формуванню малих підприємств у 

науковоінноваційній сфері; 

2) запровадити мінімальні орендні ставки для малих інноваційних фірм; 

3) встановити квоти для малих інноваційних підприємств при 

формуванні державних замовлень на інноваційну продукцію; 

4) створити  керовану   інновацій ну модель розвитку держави шляхом 

затвердження   національних    пріоритетів, на основі яких необхідно 

започаткувати стратегічні програми розвитку,  які об’єднають власні 

наукові розробки, власний кадровий супровід, вітчизняний виробничий 

сектор і бізнес [72, c. 148]. 

Проблема досягнення стійкого зростання економіки України потребує 

активізації інноваційно-інвестиційних процесів, переорієнтації з поточного 

управління і регулювання на довгострокове стратегічне планування. Як 

свідчить вітчизняна практика, розробка стратегій розвитку окремих видів і 

сфер діяльності не забезпечує їх збалансованості за ресурсами, часом, 

пріоритетами. Тому на сьогоднішній день важливого значення набуває 

створення організаційно-економічного механізму державного регулювання 

інвестиційного клімату, що забезпечить інтеграцію України до сучасної 
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глобальної світової економічної системи як технологічно розвинутої держави 

з відповідним рівнем розвитку інноваційної політики та чітко сформованими 

стратегічними цілями. 

Для підвищення ефективності Стратегії інвестиційної політики 

центрального банку критично важливим є системний підхід і чітка 

координація дій органів влади у сферах фіскальної, монетарної, валютно-

курсової та економічної політики. Використання цих інструментів 

макрорегулювання без координації і врахування ризиків їх можливого 

деструктивного взаємовпливу призводять до циклічних коливань, які 

розхитують економічну систему і підштовхують її до кризи. 

Головний принцип монетарно-фіскальної координації полягає в тому, 

що стратегічним орієнтиром для монетарної і фіскальної політики має бути 

спрямування на узгоджене підтримання динамічних станів зовнішньої (тобто 

рівноваги платіжного балансу) та внутрішньої рівноваги (тобто 

оптимального співвідношення темпів інфляції і економічного зростання). 

Саме ця мета як результат реалізації узгодженого процесу досягнення 

системи підцілей (а саме, оптимальної динаміки темпів інфляції, економічного 

зростання, зайнятості, платіжного балансу та ін.) об'єднує різні інструменти 

та різні інститути в оптимальну систему збалансованого макрорегулювання 

всіх аспектів розвитку економіки [62, c. 102]. 

Як детально показано у розділі 7, нажаль, монетарна політика НБУ 

протягом останніх чотирьох років була не засобом вирішення монетарних 

проблем в економіці і гарантією низької інфляції, а інструментом загострення 

валютної і інфляційної кризи. Сьогодні серйозні стратегічні і тактичні 

диспропорції монетарної політики перешкоджають зниженню інфляції і 

одночасно гальмують економічне зростання. Тому без реформування 

стратегічних напрямків і операційної системи монетарної політики, зниження 

інфляції та суттєве економічне зростання залишаться неможливими. 

Реальне виробництво в економіці залишилось, по суті, без необхідної 

фінансової інфраструктури – банківської системи, здатної забезпечити 
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трансформаційну функцію (залучення вільних коштів у одних 

господарюючих суб`єктів і кредитування інших), створити єдиний платіжній 

простір в країні, і забезпечити стабільність національної валюти. А без цих 

інфраструктурних чинників стабільності, економіка продовжить існувати у 

стадії стагнації. Отже ключова проблема банківської системи в Україні – 

невиконання її основної функції: кредитування економічного розвитку і 

оптимальний перерозподіл капіталу в економіці. 

Протягом 2014 – 2018 років внаслідок неефективної діяльності НБУ в 

Україні сформована квазідержавна, неконкурентоздатна та неефективна 

банківська система, яка є не лише фактором постійних бюджетних витрат на 

докапіталізацію державних банків, але й сформувала стійку операційну 

дисфункцію, яка полягає у її нездатності підтримувати темпи економічного 

зростання шляхом кредитування реального виробництва. 

Структура банківської системи являє собою три дефрагментовані та 

слабо пов’язані між собою і всередині групи: 

 державні банки (група, що домінує); 

 банки з іноземним капіталом (ключовий бенефіціар); 

 банки з приватним українським капіталом, які характеризуються 

затухаючою активністю за виключенням підгрупи банків, що обслуговують 

ключові фінансово-промислові групи. 

Станом на 01.07.2018 р. (рис. 3.1), 55% активів банківської системи 

належало державним банкам (716 млрд. грн.). На другому місці – банки з 

іноземним капіталом: на вказану дату активи становили 393 млрд. грн. або 

30% від загального обсягу по системі. 

Банки з приватним українським капіталом володіли 190 млрд. грн. 

активів, що становить близько 15% від їхнього загального обсягу. Проте, 

розподіл грошових коштів та їх еквівалентів між групами банків не є 

симетричним розподілу загальних активів. Несиметрично розподілені між 

групами банків кошти в інших банках: обсяг таких залишків у групі 

іноземних банків становить 57 млрд. грн.. 
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Рис. 3.1. Розподіл активів банківської системи за групами банків (на 
01.07.2018 р.) 

 

Тоді як у державних лише 41 млрд. грн., хоча частка останніх у розмірі 

системних активів майже удвічі більша. Таким чином, банки з іноземним 

капіталом займають домінуюче становище на ринку міжбанківського 

кредитування та лідирують за обсягом залишків на кореспондентських 

рахунках за кордоном (переважно у материнських банках) (рис. 3.2). 

Така сама невідповідність має місце і у частині кредитів: станом на 

01.07.2018 р. залишки чистих кредитів юридичним особам, наданих 

іноземними  банками (182 млрд. грн.), істотно перевищили відповідний 

показник державних банків (154 млрд. грн.). Це обумовлено різницею у 

якості кредитного портфеля за різними групами фінансових установ: частка 

непрацюючих кредитів у держаних банках на вказану дату становила 71%, 

тоді як в іноземних банках – 43%. 

Як наслідок, державні банки змушені формувати значно більші обсяги 

резервів під знецінення кредитів суб’єктам господарювання (334 млрд. грн. 

порівняно з 106 млрд. грн. в іноземних банках), що, відповідно, зменшує 

показник чистих кредитів. 
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Рис. 3.2. Структура активів банків за групами на 01.07.2018 р. 
 

Головною метою реформування політики НБУ є забезпечення 

виконання Національним банком своїх фундаментальних, визначених 

законодавством функцій, а саме – забезпечення стабільності національних 

грошей (у внутрішньому вимірі, тобто низького рівня інфляції, і зовнішньому 

– стабільності курсу національної валюти), а також фінансової стабільності 

та сприяння економічному зростанню. 

Для досягнення цієї мети необхідна реалізація комплексу цілей. 

Ціль 1 – Формування оптимального монетарного режиму в Україні, 

тобто, запровадження оптимальних базових принципів, які задають 

ефективні правила і орієнтири прийняття монетарних і валютних рішень з 

врахуванням реальних макроекономічних умов в Україні і з орієнтацією на 

необхідність переходу економіки до моделі інноваційного зростання. 

Ціль 2 – Реформування операційної системи монетарної політики  

 виправлення руйнівних диспропорцій процентної політики, що 

призвели до непродуктивних витрат державних грошей, валютної кризи, 

високої інфляції і гальмування економічного зростання; 

 розвитку її інструментальної структури для реалізації 
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оптимального управління ліквідністю банківської системи; 

 формування чітких і прозорих операційних процедур монетарної 

політики, спрямованих на розвиток банківської системи і підвищення рівня 

довіри до Національного банку. 

Ціль 3 – Суттєве вдосконалення та підвищення рівня професійності, 

об’єктивності і ефективності системи комунікацій НБУ із банківською 

спільнотою, учасниками фінансових ринків, суспільством в цілому, 

міжнародними партнерами. 

Ціль 4 – Переорієнтація політики НБУ на розбудову і підтримку 

розвитку банківської системи, як комплексу рівноправних, різних за 

розмірами, спеціалізацією і бізнес-моделями банків, спрямованого на 

ефективне виконання своєї основної функції – кредитування реального 

виробництва і оптимального перерозподілу капіталу в економіці для 

фінансування інноваційного економічного зростання [62, c. 278]. 

Для цього необхідне, з одного боку, «лікування» застарілої структурної 

хвороби економіки через реалізацію Нового економічного курсу та 

інноваційної економічної політики, що створить здорову економічну основу 

(клієнтську базу) для функціонування банківської системи; з іншого – 

виправлення помилок монетарного, валютного і банківського регулювання та 

перехід до нової концепції центрального банкінгу. 

Ціль 5 – Сприяння розвитку цивілізованого конкурентного ринку 

банківських послуг на базі сучасної ринкової інфраструктури, нових 

технологій, дотримання антимонопольного законодавства, недопущення 

рейдерства і корупції з боку НБУ. 

Реформування операційної системи монетарної політики НБУ є 

необхідним для подолання однієї з головних проблем монетарної політики, 

яка існує сьогодні і полягає у порушенні Національним банком 

фундаментальних принципів оптимального управління ліквідності 

банківської системи. Протягом останніх чотирьох років (як показано у 

розділі 7) Національний банк діє не як ефективний монетарний регулятор, а як 
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«успішний» конкурент на ринку банківських ресурсів і активний учасник 

витіснення інших активів, зокрема кредитування з фінансового ринку та 

створення спіралі профіциту ліквідності, що порушує нормальне 

функціонування міжбанківських ринків, процентного і кредитного каналів 

трансмісійного механізму монетарної політики. 

Для оптимізації управління ліквідністю банківської системи, на 

першому етапі реформування операційної системи має бути здійснений 

перехід від домінування операцій постійного доступу (сьогодні фактично це 

операції розміщення банківських коштів на депозитні сертифікати (ДС) НБУ 

овернайт і рефінансування овернайт) до дискреційної монетарної політики. 

Сутність зазначеного переходу полягає в наступному: перейти від 

домінування операцій постійного доступу (які при існуючих процентних 

ставках за депозитними сертифікатами НБУ не є ефективним засобом 

мобілізації коштів, а призводять до розкручування спіралі структурного 

профіциту ліквідності, непродуктивної емісії (вже 30 млрд. грн у вигляді 

сплачених банкам процентних доходів за ДС) та блокують вирішення 

проблеми грошового голоду у реальному секторі) до дискреційної політики, 

спрямованої на досягнення оптимального рівня ліквідності банківської 

системи і стимулювання кредитування реального сектору. Це дозволить 

створити основу для розбудови альтернативного (у порівнянні з фіксацією 

обмінного курсу) якоря для валютної і цінової стабільності. 

Для переходу до дискреційної монетарної політики, спрямованої на 

оптимальний рівень банківської ліквідності і стимулювання кредитування 

реального сектору, необхідними є дії у такій послідовності. 

A. В якості основних операцій управління ліквідністю  банківської  

системи розвинути використання операцій репо, тендерних процедур та 

інших операцій НБУ на відкритому ринку. 

Зараз в якості інструмента для абсорбції ліквідності в основному 

використовуються операції постійного доступу за депозитними 

сертифікатами овернайт та двотижневі депозитні сертифікати. Високі ставки 
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за ДС, внаслідок ефекту витіснення, зруйнували нормальне функціонування 

міжбанківського кредитного ринку та привели до його фрагментації і 

практично повної дисфункції. НБУ став конкурентом міжбанківського ринку 

і «успішно його подолав», перебравши на себе практично весь обсяг 

операцій. 

Згідно з успішним досвідом багатьох країн базовими активами для 

операцій репо на відкритому ринку можуть бути як державні облігації, так і 

короткострокові та середньострокові (від 6 місяців) депозитні сертифікати 

центрального банку. Застосування цих інструментів та виправлення помилок 

процентної політики сприятиме розвитку дискреційної політики і оптимізації 

регулювання ліквідності банківської системи. 

В. Оптимізувати інструментальну структуру, процентні ставки та обсяги 

операцій монетарної політики для підвищення ефективності управління 

ліквідністю банківської системи, валютної стабілізації і одночасного 

поступового розвитку механізмів ринкового курсоутворення. 

Для цього слід чітко структурувати операції монетарної політики за 

якісно різними групами наступним чином [62, c. 280]. 

Перша група – основні операції з надання і мобілізації ліквідності – 

операції на відкритому ринку (Open Market Operations), які проводяться за 

ініціативою НБУ. 

Їхній обсяг повинен бути домінуючим в обсязі всіх операцій 

Національного банку з управління ліквідністю банківської системи. 

Основні операції повинні включати у себе: 

 базові операції на відкритому ринку (як вже зазначалось, операції 

репо та інші), що проводитимуться на регулярній основі (Basic open market 

operations, зокрема MRO – Main Refinancing Operations); 

 операції тонкого налаштування (Fine-tuning operations), тобто 

операції додаткового регулювання ліквідності у разі необхідності; 

 структурні операції регулювання ліквідності, спрямовані на 

стимулювання банківського кредитування реального сектору (Structural 
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operations). 

Друга група – операції постійного доступу (Standing Facilities), які 

проводяться за ініціативою банків, що задовольняють вимогам участі у цих 

операціях. 

Ці операції за їхнім призначенням повинні мати невеликий обсяг і 

використовуватись переважно для технічних функцій виконання банками 

щоденних нормативів, а також для визначення коридору процентних ставок 

міжбанківського ринку. 

До цієї групи належать операції рефінансування овернайт і операції 

залучення коштів на депозити овернайт. 

Для більшої чіткості в комунікаціях з учасниками ринку та зрозумілості 

і відповідності структури операційної системи НБУ практиці інших країн 

(зокрема практиці ЄЦБ) для операцій постійного доступу щодо залучення 

Національним банком коштів на депозити овернайт доцільно 

використовувати поняття «депозити овернайт» (поняття «депозитні 

сертифікати» повинно використовуватись, згідно із світовими стандартами, 

для операцій відкритого ринку, а не для операцій постійного доступу, як 

передбачено постановами НБУ). 

Критеріями ефективності операцій першої групи повинні бути їхня 

конкурентна привабливість для банків і формування оптимального обсягу 

ліквідності у банківській системі, що сприятиме валютній стабілізації і 

зниженню інфляції без порушення мотивації до кредитування реального 

сектору. Ефективність операцій другої групи визначається 

 оптимальністю меж створюваного ними коридору процентних ставок 

для досягнення операційної і стратегічної цілі НБУ; 

 тим, що вони не заважають функціонуванню міжбанківського ринку і 

не допускають перебирання Національним банком на себе функцій 

міжбанківського ринку і надмірного зростання обсягів цих операцій (що 

відбувається сьогодні). 

Одночасно з розвитком операцій першої групи необхідно вивести 
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операції постійного доступу Національного банку із розряду конкурентно 

привабливих через розширення коридору процентних ставок за цими 

операціями за рахунок зниження ставок за ДС НБУ овернайт (які стануть 

депозитами овернайт НБУ). 

Ставки за операціями постійного доступу повинні бути за межами 

конкурентної привабливості для банків (за депозитами овернайт – нижче 

ринкових, а за кредитами рефінансування овернайт – вище ринкових), щоб 

НБУ не вносив викривлення в роботу міжбанківського ринку, не заважав 

активності міжбанківського кредитування та проведенню операцій першої 

групи на відкритому ринку. 

За цими ставками (за своїм традиційним призначенням у світовій 

практиці монетарного регулювання) повинні відбуватися невеликі за обсягом 

операції, які виконуватимуть лише функції визначення коридору процентних 

ставок та певного штрафу за неефективний банківський менеджмент 

ліквідності, коли на кінець дня банк має залишок ліквідності (і тоді розміщує 

кошти на депозит овернайт НБУ), або дефіцит ліквідних коштів (і тоді 

залучає рефінансування овернайт) для виконання банківських нормативів. 

Основні обсяги ліквідності будуть надаватися банкам або 

мобілізовуватимуться через операції репо, а також інші операції відкритого 

ринку. 

У Національному банку необхідно розробити (з врахуванням специфіки 

національного грошового ринку) динамічну модель прогнозування і 

оптимізації управління ліквідності на основі сучасного математичного 

моделювання динамічних складних мереж (complex networks modelling), яке 

використовується багатьма центральними банками світу. Це дозволить у 

оперативному режимі приймати ефективні рішення щодо проведення 

операцій на відкритому ринку і забезпечення оптимального рівня ліквідності 

банківської системи. 

С. Оптимізувати визначення ключової ставки монетарної політики (key 

policy rate), – вона повинна бути ставкою за активними операціями НБУ, а не 
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ставкою за ДС НБУ. Її рівень повинен бути цільовим для ставок 

міжбанківського ринку. Ключова ставка відіграватиме роль проміжного 

якоря для валютної і цінової стабільності. 

На основі вищевикладеного можна визначити, що ключовим 

компонентом інвестиційної стратегії країни є механізм її реалізації в 

регіональних інтеграційних об’єднаннях, який включає наступні елементи: 

принципи, інститути регулювання інвестиційної діяльності (національні, 

регіональні, міжнародні), інвестиційні режими (найбільшого сприяння, 

національний чи преференційний), методи (фінансові, організаційно-правові, 

податкові) та інструменти політики інвестиційного  протекціонізму для 

досягнення стратегічних цілей. З метою поліпшення умов інвестиційного 

клімату національної економіки необхідно реалізувати такі заходи: 

відновлення довіри до судової, банківської систем та становлення 

ефективного механізму вирішення спорів, справжня, а не імітаційна боротьба 

з корупцією, підвищення міжнародного інвестиційного іміджу країни. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Розкрито сутність та основні засади механізмів державного 

регулювання інвестиційним кліматом національної економіки. Згідно з ч. 1 

ст. 12 Закону України "Про інвестиційну діяльність" державне регулювання 

інвестиційної діяльності включає: 1) управління державними інвестиціями; 2) 

регулювання умов інвестиційної діяльності; 3) контроль за здійсненням 

інвестування всіма інвесторами та іншими учасниками інвестиційної 

діяльності. Державне регулювання умов інвестиційної діяльності 

здійснюється шляхом: 1) системи податків з диференціацією суб'єктів і 

об'єктів оподаткування, податкових ставок і пільг; 2) проведення кредитної 

та амортизаційної політики, у т. ч. шляхом прискорення амортизації 

основних фондів; 3) надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, 

субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, 

галузей, виробництв; 4) встановлення державних норм, правил і стандартів; 

5) застосування антимонопольних заходів; 6) роздержавлення та приватизації 

державної власності; 7) визначення умов користування землею, водою та 

іншими природними ресурсами; 8) політики ціноутворення. 

2. Досліджено стан нормативно-правового забезпечення  

інвестиційного розвитку національної економіки. Український законодавець 

узагальнив усі можливі форми адміністративного правового регулювання 

інвестиційної діяльності, звівши їх у ч. 1 ст. 12 Закону України “Про 

інвестиційну діяльність” до трьох основних. Перша – управління 

державними інвестиціями,  друга  – регулювання умов інвестиційної 

діяльності, третя – контроль за здійсненням інвестиційної діяльності. Кожна 

з цих форм державного регулювання інвестиційної діяльності утворює 

самостійний напрям цієї діяльності. Основними нормативними актами з 

регулювання інвестиційної діяльності є: Конституція України, Закон України 

«Про інвестиційну діяльність», Закон України «Про цінні папери та фондовий 

ринок», Закон України «Про дію міжнародних договорів на території України», 
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Указ Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» та 

інші. Держава гарантує захист інвестицій незалежно від форм власності, а 

також видів іноземних інвестицій. Захист інвестицій забезпечується 

законодавством України та її міжнародними договорами. Інвесторам, у тому 

числі іноземним, забезпечується рівноправний режим, що виключає 

застосування заходів дискримінаційного характеру. 

3.  Доведено, що необхідність залучення інвестицій зумовлена 

недостатністю бюджетних коштів для фінансування галузей економіки та 

підприємств, що потребують амортизації. Показником ефективності 

діяльності органів державної влади у цій сфері буде практичне створення та 

впровадження таких умов діяльності, які будуть обопільно вигідними як для 

інвестора, так і для держави. Значним недоліком наявної системи є 

відсутність органу державної влади, що здійснює контроль за іноземними 

інвестиціями, відсутність дозвільної системи щодо залучення іноземних 

інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури, стратегічно важливі об’єкти 

та об’єкти, що мають стратегічне для економіки значення, що надалі може 

призвести до негативних для національної безпеки наслідків. Визначено, що 

застосування лише прямих методів управління, характерних для 

адміністративно-правового регулювання, не завжди себе виправдовує. У 

теорії управління згадується про такий метод управління, як морально-

етичний. Він охоплює заходи виховання, роз’яснення та популяризацію 

цілей і змісту управління, засоби морального заохочення і стягнення. 

Використання цього методу в управлінні дасть змогу з високим ступенем 

ефективності спрямовувати поведінку суб’єктів інвестиційної діяльності у 

правомірне русло. 

4. Дослідження структури капітальних інвестицій за джерелами 

фінансування показали, що в їхньому складі є позитивні структурні 

зрушення, які відбулися за рахунок збільшення обсягу та частки капітальних 

інвестицій за кошти державного бюджету та кошти місцевих бюджетів. 

Також у структурі капітальних вкладень збільшилась частка власних коштів 
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підприємств та організацій, що свідчить про те, що підприємства та 

організації не дуже розраховують на отримання кредитів та на інші джерела 

фінансування, а вкладають власні кошти у придбання матеріальних і 

нематеріальних активів. 

 Найбільший обсяг надходжень іноземних інвестицій в Україну відбувся 

у 2008 році – 10913 млн. дол. США, що було в 6,4 рази або на 9198 млн. дол. 

США більше, ніж у 2004 році. У 2015 і 2016 роках ситуація почала декілька 

покращуватись і обсяг іноземних інвестицій в економіку України становив 

відповідно 2961 і 3130 млн. дол. США, у 2018 р. 2355 млн. дол. США. В 

структурі прямих іноземних інвестицій в економіку України найбільший 

обсяг інвестицій надходить від інвесторів Кіпру 27,5 %, на другому місті – 

Нідерланди  22,0 %, потім Велика Британія 6,1 %, Німеччина 5,2 %, 

Швейцарія 4,8 %. 

5. Досліджено методи і засоби державного регулювання 

інвестиційними процесами в закордонних країнах. Частка нових або 

вдосконалених технологій, продукції, устаткування в розвинених країнах 

складають від 70 до 85 % приросту валового внутрішнього продукту. 

Можливості розробки, впровадження та використання нових і 

вдосконалених технологій, продукції залежать від стану інвестиційного 

клімату в країні, обсягу та структури інвестицій. В даний час Україні, як 

ніколи, потрібні інвестиції для економічного розвитку. Найбільш 

затребуваною формою капіталовкладень для економіки країни є прямі 

іноземні інвестиції, оскільки вони дозволяють реалізовувати великі й 

важливі проекти, крім того в країну надходять новітні технології, нові 

практики корпоративного управління тощо. Поліпшення інвестиційного 

клімату в країні, активізація інвестиційної діяльності стає на сучасному 

етапі розвитку держави особливо актуальною проблемою. 

Умовами залучення прямих іноземних інвестицій в Україну є політична, 

економічна та фінансова стабільність, інвестиційні гарантії, вдосконалення 
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законодавчих актів з регулювання інвестиційної діяльності та загальне 

покращення інвестиційного клімату. Кількість Двосторонніх угод про захист 

і заохочення інвестицій, діючих усередині регіонів, що розвиваються, значно 

взросла: перше місце посідає Азіатсько-тихоокеанський регіон (75 угод), 

друге – Латинська Америка і Карибський регіон (37), третє – Африка (17). 

Широке використання ДІУ країнами всіх регіонів в останні роки відбувається 

за рахунок різних факторів. Так, рух у напрямку ринкових відносин 

колишніх соціалістичних країн Центральної і Східної Європи призвів до 

усвідомлення ролі приватного сектора у якості стимулу економічного росту і 

розвитку. У зв’язку зі скороченням іноземної допомоги виникло запитання 

про створення сприятливих умов для залучення приватних інвестицій у 

країни, що розвиваються, що також привело до усвідомлення ролі прямих 

іноземних інвестицій як джерела економічного зростання, нових технологій. 

6. Визначено, що з метою забезпечення сприятливого та стабільного 

інвестиційного режиму держава встановлює державні гарантії захисту 

інвестицій. Виокремлюють три основні групи адміністративних методів 

управління: регламентаційні, розпорядчі і нормативні. Змістом 

регламентаційних методів є встановлення складу елементів системи і стійких 

організаційних зв’язків між ними за допомогою закріплення визначених 

обов’язків, загальної регламентації, розмежування і закріплення завдань, 

функцій, прав і відповідальності, встановлення взаємозв’язків. Вони 

здійснюються за допомогою статутів, положень, посадових інструкцій та 

інших регламентів. Об’єктами організаційного впливу є і суб’єкт, і об’єкт 

управління. Регламентаційні методи складаються з чотирьох основних видів: 

загальноорганізаційного, функціонального, структурного і посадового. 

7.  Визначено шляхи удосконалення державного регулювання  

інвестиційного клімату національної економіки і доведено, що створення 

інвестиційного клімату європейського типу має стати однією з основних цілей 

реформаторських зусиль держави. В широкому контексті економічне 

середовище, сприятливе для бізнесу, включає такі складові: дієва і вільна від 
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корупції система державного управління; ефективна, незалежна судова 

система (яка гарантує виконання контрактних зобов’язань і захист прав 

власності); проста, прозора і доступна регуляторна система; сучасна і 

розгалужена матеріально-технічна інфраструктура для економічної 

діяльності. 

Надалі у процесі поліпшення умов інвестиційного клімату національної 

економіки необхідно реалізувати такі заходи: відновлення довіри до судової 

системи та становлення ефективного механізму вирішення спорів, справжня, 

а не імітаційна боротьба з корупцією, підвищення міжнародного 

інвестиційного іміджу країни. Відновлення довіри до банківської системи та 

вдосконалення механізмів її функціонування, посилення антикорупційних 

заходів у сфері регуляторної політики за рахунок розширення сфери 

проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та їх 

проектів.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ СУПРОВОДУ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
  

 
 

Принципи державного регулювання 
інвестиційного клімату 

• Принцип паритетності 
• Нормативний принцип регулювання 
• Територіально-секторовий принцип 

• Адаптивний принцип регулювання 
економічних систем 
• Правовий принцип 

• Принципи структурування 

• Принцип протиріччя в соціально- 
економічних процесах 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

 

Напрям регулювання 
інвестиційного клімату 

8. Регулювання фондового ринку 

9. Регулювання участі інвесторів у 
приватизації 

10. Податкове регулювання 

11. Бюджетне регулювання 

12. Кредитне регулювання 

13. Проведення гнучкої 
амортизаційної політики 

 

Умови регулювання інвестиційного 
клімату 

1. Умови ринкового механізму 
2. Макроекономічні умови 
3. Екологічні умови 
4. Умови мотивації 
5. Нормативно-правові умови 
6. Соціальні та етнографічні умови 
7. Умови інформаційного 
забезпечення 
8. Фінансові умови 
9. Умови державного регулювання 
10. Політичні умови 

 

 Забезпечення регулювання інвестиційного клімату  

  

 
 
 

    

Інформаційне забезпечення: 
5. стан секторів національної 
економіки; 
6. залучення та здійснення 
інвестиційної діяльності; 
7. склад інвестиційного потенціалу; 
8. діяльність суб’єктів та об’єктів 
інвестування 

 Правове забезпечення: 
− формування системи 
законодавчих та нормативних 
актів державного регулювання 
та захисту прав інвесторів; 
− методичне забезпечення 
державного регулювання 
інвестування 

 Організаційне забезпечення: 

– формування державних органів 
регулювання в інвестиційній сфері; 

– організація і технологія розробки та 
реалізації державних програм 
інвестування; 

– забезпечення страхуванням 
інвестицій 

 Економічне забезпечення: 
− формування джерел 
залучення інвестицій: 
− формування умов 
здійснення інвестування 
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Додаток Б. Модель управління інвестиційним кліматом в економіці України 
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