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ВСТУП
Активність інвестиційної діяльності країни визначає рівень розвитку національної економіки. Потенцій-

но Україна, володіючи значним внутрішнім ринком, сільськогосподарським та промисловим потенціалом,
різноманітними природними ресурсами може стати провідним реципієнтом інвестицій. Однак, незважаючи
на велику кількість заходів, впроваджених державними структурами і спрямованих на підвищення ефектив-
ності інвестиційної політики в Україні, вона поки що залишається недосконалою. Розробка та реалізація
інвестиційної політики в сьогоднішніх умовах має базуватися на підходах, спрямованих на формування
позитивного інвестиційного іміджу країни в світі. Тому необхідно на основі комплексного підходу провести
дослідження напрямів інвестиційного розвитку країни, результат якого б у повній мірі відображав наявний
стан речей у інвестиційній сфері і забезпечував достатньою інформацією для розробки заходів та ефектив-
них інструментів залучення іноземних інвестицій.

Проблемами вивчення ролі іноземних інвестицій в розвитку національної економіки займалися такі вчені
як І.О. Бланк, В.М. Геєць, Л.М. Федулова. Причини недостатньої ефективності процесу залучення інозем-
них інвестицій в Україні досліджувалися в роботах В.В. Петрушевської, О.І. Барановського. Вивченням
інвестиційного клімату та інвестиційної сфери в цілому займались такі вітчизняні дослідники як Ю.Н. Ба-
жал, В.І. Ляшенко. Однак, більшість із запропонованих підходів стосуються оцінки ефективності інвести-
ційної політики в цілому; у більшості з них відсутній аналіз конкретних інструментів залучення прямих
іноземних інвестицій, та, найголовніше, неможливо оцінити результативність тих чи інших інструментів
залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел з метою забезпечення комплексного економічного роз-
витку держави.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обґрунтування підходів до реалізації інвестиційної політики та виявлення ефективних

інструментів залучення інвестицій для забезпечення комплексного розвитку економіки країни.
РЕЗУЛЬТАТИ
В цілому 2012 рік не виправдав сподівань на макроекономічну стабілізацію. Стан світової економіки

значно погіршився через посилення кризових явищ у світовій економіці, а саме [7]:
 погіршення фінансового стану ряду країн Єврозони (Греція, Італія, Іспанія, Португалія, Кіпр);
 зниження темпів розвитку провідних економіки Євросоюзу, наприклад, Німеччини (валовий внутрішній

продукт у IV кварталі 2012 р. порівняно з III кварталом знизився на 0,65), Великобританії (на 0,3%), Франції
(на 0,3%), Іспанії (на 0,7%), Італії (на 0,9%);

 зниження попиту на товари вітчизняного виробництва на світових товарних ринках.
За підсумками 2012 року ВВП України збільшився на 8,2%, однак темпи розвитку окремих секторів

національної економіки є нерівномірним, що посилює вразливість економіки країни в цілому . Таким чином
в несприятливих умовах зниження попиту на традиційних для вітчизняних товарів зовнішніх ринках збуту,
посилення конкуренції за вільні інвестиційні ресурси необхідно використовувати адекватні сучасним умо-
вам інструменти залучення інвестицій для забезпечення комплексного розвитку економіки країни.

За даними Державного комітету статистики, у 2012 р. в економіку України іноземними інвесторами вкла-
дено 6013,1 млн. доларів США прямих інвестицій. У розрахунку на одну особу населення прямі іноземні
інвестиції наростаючим підсумком з початку інвестування в Україну складають 1199,3 доларів США. У
розрізі регіонів найбільше прямих іноземних інвестицій надійшло до Києва (9347,0 доларів США), Дніпро-
петровської (2524,9 доларів США), Київської (1119,4 доларів США) та Харківської (790,8 доларів США)
областей. Найменші обсяги прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу населення припада-
ють на Тернопільську (60,0 доларів США), Чернівецьку (70,9 доларів США), Чернігівську (97,7 доларів
США) та Кіровоградську (104,2 доларів США) області. За весь період інвестування з країн ЄС внесено
42979,3 млн. доларів США інвестицій (78,9% загального обсягу акціонерного капіталу), із країн СНД —
4269,0 млн. доларів США (7,8%), з інших країн світу — 7214,1 млн. доларів США (13,3%). Інвестиції на-
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дійшли зі 130 країн світу. До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає понад 82% загального
обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, Велика
Британія, Віргінські Острови (Брит.), Франція, Швеція та Швейцарія. У 2012 році інвестиційна діяльність
характеризувалась зростанням у 25 регіонах обсягів прямих іноземних інвестицій, що забезпечило їх за-
гальний приріст по Україні на 8,2% [10].

Отже, на основі наведених даних, можна зробити висновок, що економіка України є досить привабли-
вою для іноземних інвесторів. Саме це є поштовхом до подальших змін, оскільки наразі для України необ-
хідна підтримка з боку розвинених країн, які вже багато років за допомогою ринкових механізмів успішно
регулюють власну економіку та мають ресурси для інвестування в економіки інших країн. Це надасть мож-
ливість Україні налагодити міжнародні відносини, зміцнити свої позиції на світовому ринку, підвищити
рівень інноваційного розвитку та використовувати найновіші технології, що створить підґрунтя для модер-
нізації економіки країни [3, c. 148].

Урядом здійснюються активні заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату та умов ведення бізнесу.
Так, у рейтингу Глобального індексу конкурентоспроможності за 2012-2013 роки Україна поліпшила свої по-
зиції на дев’ять пунктів і зайняла 73 місце серед 144 країн світу, які досліджувалися. Позиція України підви-
щується другий рік поспіль (після падіння на 17 пунктів у 2009-2010 роках) і досягла докризового рівня. За
результатами щорічного рейтингового дослідження «Ведення бізнесу в 2013 році» Україна поліпшила бізнес-
клімат і посіла 137 місце серед 185 країн за показниками легкості ведення бізнесу [8]. Однак, в цілому, Україна
належить до 20% країн, які мають найнижчий рейтинг у п’яти з 10 сфер регулювання. Щодо рейтингу конку-
рентоспроможності, Україна все ще залишається у групі країн, які не досягли середнього показника конкурен-
тоспроможності, і значно відстає від розвинутих держав. Тому основними напрямками подальшої активізації
інвестиційного процесу є усунення основних перешкод інвестиційної діяльності.

Інвестиційна реформа, яка була запроваджена в 2011 році, покликана забезпечити сприятливі умови для
необхідної модернізації виробництва та структурної перебудови економіки, посилення інвестиційного по-
тенціалу національної економіки [9]. Одним із напрямків роботи зі здійснення реформи є реалізація націо-
нальних проектів — точок зростання економіки України та об’єктів активного залучення інвестиційних
ресурсів. Національні проекти — це масштабні інвестиційні проекти, які мають стратегічне значення для
окремих галузей економіки, спрямовані на їх інноваційне оновлення та вирішення окремих соціальних про-
блем. Відповідно до Указу Президента України від 08.09.2010 року №895/2010 Комітетом економічних ре-
форм були підтримані наступні національні проекти відповідно до пріоритетних напрямів соціально-еконо-
мічного та культурного розвитку країни [5]:

 «Нова енергія» — передбачає використання альтернативних джерел енергії та диверсифікацію поста-
чання енергоносіїв в Україну;

 «Нова якість життя» — спрямований на розв’язання проблеми забезпечення громадян доступним жит-
лом, створення умов для здобуття громадянами якісної освіти, поліпшення медичного обслуговування, за-
безпечення безпечного для життя і здоровя довкілля;

 «Нова інфраструктура» — спрямований на підвищення ефективності використання транзитного потен-
ціалу України;

 «Олімпійська надія — 2022» — спрямований на підтримку олімпійського руху в Україні, розвитку
спорту вищих досягнень.

Всі визначені проекти знаходяться на різних етапах реалізації, але вже отримані перші позитивні резуль-
тати. Протягом 2011 року 7,37 млрд. доларів США іноземних інвестицій залучено в економіку України (з
них 6,61 млрд. доларів США — прямі інвестиції, 0,76 млрд. доларів США — портфельні інвестиції). Через
сервіс «Єдине інвестиційне вікно» 4,5 млрд. доларів США задекларовано іноземними компаніями для реа-
лізації проектів в Україні. Упродовж 2012 року отримано 147 запитів від потенційних інвесторів та звернень
від іноземних компаній, що вже здійснюють діяльність на території України [4 До основних країн інвесторів
належать США, Франція, Китай, Індія, Південна Корея, Японія та ін. Найбільш цікавими для інвестора є
будівництво та будівельні матеріали, відновлювальна енергетика, сільське господарство, інформаційні тех-
нології, автомобілебудування, харчова промисловість, хімічна та видобувна галузі.

Таким чином, національні проекти можна розглядати в якості ефективного інструменту реалізації інвес-
тиційної реформи та залучення прямих іноземних інвестицій з метою забезпечення комплексного економіч-
ного розвитку економіки країни. Аналіз сильних та слабких сторін реалізації Національних проектів дозво-
лить визначити можливі загрози та напрями їх усунення для підвищення ефективності використання даного
інструменту залучення коштів іноземних інвесторів. Для визначення інвестиційних переваг та проблем,
пов’язаних з залученням фінансових ресурсів за допомогою SWOT-аналізу ефективності національних про-
ектів, метою якого визначення сильних внутрішніх сторін — наявних особливостей національних проектів,
які є основою їх ефективності, слабких внутрішніх сторін — наявних особливостей, які ускладнюють їх
використання в якості інструменту залучення прямих іноземних інвестицій, зовнішніх сприятливих можли-
востей — наявних умов, сприятливих для їх використання та зовнішніх потенційних загроз — наявних
умов, несприятливих для досягнення поставлених цілей. При проведенні SWOT-аналізу враховуються гло-
бальні і національні проблеми, які впливають на інвестиційний розвиток країни в цілому, визначаються
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шляхи, які дозволять запобігти виникненню даних проблем. Якщо розглядати ефективність використання
національних проектів в якості інструменту залучення прямих іноземних інвестицій з позиції традиційного
SWOТ-аналізу, то серед перерахованих факторів можна виділити наступні.

Потенційними внутрішніми сильними сторонами національних проектів, що забезпечують їх ефек-
тивне використання в якості основного інструменту залучення прямих іноземних інвестицій, є наступні
характеристики:

 більшість національних інвестиційних проектів має стратегічне значення, тому держава активно сприяє
їх виконанню;

 проекти є чітко окресленими і визначеними у часі;
 держава надає гарантії інвесторам щодо захисту їх інтересів;
 життєвий цикл проектів розрахований на довгострокову перспективу, що створює додаткові переваги

їх реалізації для економіки країни;
 наявність кваліфікованої та доступної робочої сили;
 високий потенціал та перспективність національного ринку;
 підтримка з боку центральних та регіональних органів влади;
 досягнення конкретних цілей та результатів.
До основних потенційних внутрішніх наявних особливостей, які ускладнюють використання національ-

них проектів в якості інструменту залучення прямих іноземних інвестицій відносяться:
 постійна зміна нормативно-правового поля;
 політична нестабільність;
 недосконале регулювання інвестиційної діяльності;
 недовіра з боку іноземних інвесторів;
 недостатній рівень впровадження інноваційних технологій;
 висока корумпованість, хабарництво та непрозорість ведення бізнесу;
 проблемні відносини з податковими органами;
 пріоритетність приватних коштів над бюджетними, що обмежує реалізацію національних проектів че-

рез погіршення ринкової кон’юнктури.
В сфері реалізації національних проектів спостерігаються негативні явища, які можна діагностувати в

якості зовнішніх потенційних загроз:
 погіршення міжнародних відносин з представниками країн-інвесторів у разі провалу проекту або труд-

нощів з його реалізацією;
 погіршення іміджу країни на міжнародній арені;
 високий ступінь ризику для іноземних інвестицій;
 посилення залежності від іноземних інвесторів та іноземного капіталу.
Ці загрози та слабкі сторони при невчасному реагуванні можуть призвести до згортання реформ та по-

гіршення інвестиційного клімату в країні. Для подолання негативних явищ в процесі реалізації потрібно
скористатися таким сприятливими можливостями національних проектів, як інструменту залучення додат-
кових обсягів прямих іноземних інвестицій:

 покращення інвестиційного клімату;
 підвищення конкурентоздатності економіки країни;
 модернізація та інноваційне оновлення провідних галузей національної економіки;
 створення нових робочих місць;
 налагодження міжнародних відносин;
 залучення іноземного капіталу в економіку країни;
 позитивні соціально-економічні наслідки для суспільства в цілому.
Таким чином, при врахуванні сильних сторін національних проектів та використанні сприятливих мож-

ливостей успішна реалізація національних проектів призведе до позитивних змін у економіці країні та поси-
лить позиції країни на міжнародних ринках. Життєвий цикл національних проектів набагато більший пері-
оду окупності, що значно підвищує їх привабливість для інвесторів. Успішна реалізація національних про-
ектів дозволить збільшити обсяг інвестицій, покращити суверенні рейтинги України, зменшити щорічний
відтік прямих іноземних інвестицій, забезпечить країні стабільний розвиток та використання наявного по-
тенціалу регіонів, підвищить рівень життя населення, створить підґрунтя для подальшого зростання націо-
нальної економіки. З метою усунення загроз щодо можливих негативних результатів реалізації національ-
них проектів необхідно продовжити роботу щодо забезпечення фінансової стабільності в країні, усунення
адміністративних бар’єрів для розвитку інвестиційної діяльності, зменшення втручання контролюючих
органів в діяльність інвесторів, стимулювання реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях
економіки.

ВИСНОВКИ
Реалізація інвестиційної реформи створить умови для подальшого розвитку та розгортання капітально-

го будівництва по всій території країни, дозволить підвищити рівень життя та добробуту населення. Аналіз
поточного стану реалізації національних проектів показав, що більшість з них пройшла етапи підготовки
технічної документації та пошуку потенційних інвесторів. Дослідження сильних та слабких сторін реалі-
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зації національних проектів дозволило визначити можливі загрози та напрями їх усунення для підвищення
ефективності використання даного інструменту залучення коштів іноземних інвесторів. Вдосконалення
чинного законодавства в сфері реалізації національних проектів, збільшення прозорості ринку інвестицій,
підвищення відповідальності за напрями використання інвестиційних ресурсів, розповсюдження інформації
про отримані результати, залучення населення країни для їх реалізації дозволить прискорити зміни в інвес-
тиційній сфері і створить умови для підвищення ефективності використання національних проектів як інстру-
менту залучення іноземних інвестицій. Інвестиційна реформа є важливим, визначальним кроком для всієї
країни. З огляду на це, потребує подальших досліджень оцінка загроз, які впливають на хід виконання націо-
нальних проектів та обґрунтування напрямків їх усунення.
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